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Burianová Dominika - Tarcsiová Darina: 

 

 

Cudzí jazyk a ţiaci so sluchovým postihnutím  – analýza výsledkov 

dotazníkov pre učiteľov 

 

 

Abstrakt: Učenie sa cudzieho jazyka u žiakov so sluchovým postihnutím je v súčasnosti jedným 

z problémov, ktorý stojí pred pedagogickou verejnosťou. Tento problém sa dotýka celej populácie 

žiakov so SP, t. z. tých, ktorí sú vzdelávaní v integrovaných podmienkach, ale aj  v školách pre 

sluchovo postihnutých. Príspevok prináša výsledky dotazníkovej akcie medzi učiteľmi cudzích jazykov 

z celého Slovenska, ktorí takéhoto žiaka/žiakov cudzí jazyk učia.  

 

Kľúčové slová: cudzí jazyk, žiaci so sluchovým postihnutím, základná škola, stredná škola, základná 

škola pre sluchovo postihnutých, stredná škola pre sluchovo postihnutých, maturitná skúška, metodika 

učenia cudzieho jazyka u sluchovo postihnutých. 

 

 

Diskusia o osvojovaní si jazyka u detí so sluchovým postihnutím (ale hlavne 

nepočujúcich) trvá od začiatku pedagogiky sluchovo postihnutých a zdá sa, ţe bude ešte dlho 

pokračovať. Ako Meadow (Buranová, 2008) tvrdí, najväčším problémom nie je strata sluchu, 

ale fakt, ţe poškodzuje alebo eliminuje osvojovanie si jazyka prostredníctvom zvuku. Na 

tento problém je moţné nazerať z viacerých pohľadov a zároveň do tohto procesu vstupuje 

mnoţstvo faktorov, ktoré je moţné rozdeliť na teoretické a metodologické.  

Z teoretického pohľadu je osvojovanie si jazyka ovplyvnené: 

-  vrodenými a získanými faktormi, 

- orálnou a/alebo manuálnou výchovou,  

- sluchovým statusom rodičov (počujúci, nepočujúci),  

- mnoţstvo jazykových modelov, ktorým sú nepočujúce deti vystavené,  

- vekom, kedy došlo k strate sluchu (prelingválna, perilingválna, postlingválna), 

- stupňom straty sluchu (čiastočná alebo úplná strata ).  

 

Z metodologického pohľadu sú to tieto problémy:  

- nedostatok relevantných štatistických analýz,  

- prílišné zovšeobecňovanie výsledkov zaloţených na skúmaní malého počtu subjektov 

(Bochner, 1988, Tarcsiová, 2005, Tarcsiová, 2008). 

 

Ak si na základe vyššie vymenovaných okruhov (vo veľmi zjednodušenej podobe) 

uvedomíme zloţitosť osvojovania si primárneho jazyka u ţiakov so sluchovým postihnutím, 
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tak pri otázke učenia sa cudzích jazykov, sa vyskytuje oveľa viac nezodpovedaných otázok. 

Učenie sa cudzieho jazyka je totiţ proces, ktorý je neodškriepiteľne viazaný na sluchové 

vnímanie, čiţe oblasť, v ktorej majú títo ţiaci najväčšie obmedzenia.  

V súvislosti so zmenami vo vzdelávaní v Slovenskej republike (Zákon o výchove 

a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z. a príslušné vyhlášky), so zavádzaním dvoch cudzích jazykov do 

vzdelávania, do popredia sa dostávajú aj otázky, akým spôsobom sa bude táto situácia riešiť 

v oblasti vzdelávania ţiakov so sluchovým postihnutím. Diskusia v súvislosti s tvorbou 

Štátnych vzdelávacích programov pre ţiakov so sluchovým postihnutím prebieha vo 

viacerých oblastiach, jednou z nich je aj poţiadavka učenia sa dvoch cudzích jazykov. Na túto 

poţiadavku existujú rozličné názory, ktoré vyplývajú aj z rozličných skúsenosti pedagógov 

v školách pre sluchovo postihnutých, alebo v beţných školách, kde sa vzdelávajú ţiaci so 

sluchovým postihnutím.  

V našej literatúre neexistujú ţiadne relevantné empirické údaje, ktoré by poukazovali 

na dnešnú situáciu v oblasti učenia sa cudzích jazykov u týchto ţiakov, na názory pedagógov 

a aj postoje samotných ţiakov k ich učeniu. Táto situácia vyplýva okrem iného aj z toho, ţe „ 

ţiak so sluchovým postihnutím si môţe v príslušnom školskom roku do 30.septembra 2010 

namiesto predmetu cudzí jazyk zvoliť jeden z predmetov matematika alebo náuka 

o spoločnosti,alebo  občianska náuka“ / Vyhláška MŠ SR...,2005/. Na základe toho sa často 

stávalo, ţe zástupcovia ţiakov ţiadali o výnimku a títo sa nezúčastňovali na vyučovacích 

hodinách cudzích jazykov, mali namiesto toho napr. predmet komunikačné zručnosti. Túto 

moţnosť, uţ nemajú ţiaci, ktorí budú maturovať v školskom roku 2011/2012 a aj vyššie 

spomenutý nový školský zákon hovorí o učení dvoch cudzích jazykov, čo sa pravdepodobne 

prejaví aj v Štátnom vzdelávacom programe pre ţiakov so sluchovým postihnutím.  

Poznanie súčasnej situácie je dôleţité pre realizáciu ďalších krokov v tejto oblasti a preto sme 

realizovali výskum prostredníctvom dotazníkov, ktorého cieľom bolo zmapovať súčasnú 

situáciu v učení sa cudzieho jazyka u ţiakov so sluchovým postihnutím a to v nasledujúcich 

vzdelávacích prostrediach: 

- na beţných základných a stredných školách, kde sú integrovaní ţiaci so sluchovým 

postihnutím,  

- na stredných školách pre sluchovo postihnutých. 

 

V práci sme si stanovili nasledovné výskumné otázky:  

1. Aká je v súčasnosti situácia v učení sa cudzích jazykov u sluchovo postihnutých na 

Slovensku? 
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2. Ako sú pripravení učitelia na vyučovanie cudzích jazykov u sluchovo postihnutých?  

3. Ako sa na učenie cudzích jazykov pozerajú samotní ţiaci a študenti so sluchovým 

postihnutím?  

 

Zber informácií sme realizovali u dvoch skupín respondentov (pedagógovia a ţiaci) 

a preto sme vytvorili aj dva typy dotazníkov. Prvý dotazník bol určený pre učiteľov cudzích 

jazykov, ktorí učia ţiakov so sluchovým postihnutím. Druhý dotazník bol vytvorený pre 

samotných ţiakov so sluchovým postihnutím, ktorí sa učia cudzí jazyk. V tejto štúdii sa 

budeme venovať analýze dotazníkov určených len pre pedagógov, vyhodnotenie dotazníkov 

určených pre študentov bude publikované v inej štúdii.  

Dotazník pre učiteľov pozostával z 24 otázok. V 17-tich (uzavretých) otázkach mali 

učitelia označiť jednu alebo viacero odpovedí z predloţených moţností. Zostávajúcich 7 

otázok bolo otvorených, pričom sme očakávali, ţe od pedagógov získame ich vlastný názor, 

ktorý je podporený práve ich praktickými skúsenosťami nadobudnutými pri učení cudzieho 

jazyka.  

Z Ústavu informácií a prognóz školstva sme získali adresy 228 beţných základných 

škôl, 71 beţných stredných škôl a 3 stredných škôl pre sluchovo postihnutých, kde sa 

vyučoval (vyučuje) cudzí jazyk. Tieto údaje boli platné pre školský rok 2006/2007. 

Náhodným výberom sme vybrali 73 základných škôl z rôznych regiónov Slovenska a 25 

stredných škôl. Školy určené pre sluchovo postihnutých sú zoskupené do troch miest, ktorými 

sú Bratislava, Kremnica a Prešov, preto sme dotazníky poslali do kaţdej z nich.  

Dotazníky sme rozposlali v mesiaci november 2007 a ich návratnosť sme stanovili do 

15. decembra 2007. Do daného termínu sa nám vrátili dotazníky z 41 základných škôl, pričom 

vyplnené dotazníky prišli z 29 škôl a ďalších 12 škôl nám oznámilo, ţe nemajú v školskom 

roku 2007/2008 sluchovo postihnutých študentov alebo sú títo na prvom stupni, kde sa neučia 

cudzí jazyk. Dotazníky nám vrátilo aj 15 stredných škôl, kde 9 z nich poslalo vyplnené 

dotazníky a 6 škôl nemá v súčasnosti integrovaných sluchovo postihnutých študentov,  alebo 

sú títo oslobodení od učenia sa cudzích jazykov.  

Viaceré školy nám zaslali viac vyplnených dotazníkov, ako sme im poslali na základe 

údajov z ústavu informácií a prognóz. Na základe týchto skúsenosti sme si museli poloţiť 

otázku, nakoľko údaje z Ústavu informácií a prognóz odzrkadľujú reálnu situáciu v praxi, 

resp. či zaškolenie ţiakov v beţných základných a stredných školách vykazuje v priebehu 

jedného školského aţ takéto zmeny. Našu výskumnú vzorku tvorilo nakoniec 50 pedagógov, 

ktorí reprezentovali nielen základné a stredné školy pre intaktných ţiakov, ale aj stredné školy 
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pre sluchovo postihnutých. Výsledky z dotazníkov sme neanalyzovali vzhľadom na typ školy 

(beţná škola, škola pre sluchovo postihnutých), ale ako celok, napriek tomu, ţe sme si 

vedomí, ţe v týchto dvoch skupinách pedagógov sa môţu vyskytnúť zásadné rozdiely 

vzhľadom na charakter školy, ale aj vzhľadom na endogénne a exogénne faktory, ktoré 

ovplyvňuje výsledky vzdelávania ţiakov so sluchovým postihnutím.                                    

     

  

 

 

Tabuľka 1:  Pohlavie pedagógov (n=50) 

 

Z celkového počtu 50 pedagógov, 44 (t.j. 88%) tvorili ţeny, 6 (t.j. 12%) tvorili muţi, 

čiţe aj v tomto prípade sa jasne prejavila feminizácia nášho školstva. Zároveň 29 (t.j. 58%) 

z nich bolo z beţných základných škôl, 1 (t.j.2%) zástupca základnej školy pre sluchovo 

postihnutých, 14 (t.j.28%) bolo zástupcov beţných stredných škôl a 16 (t.j.12% ) zástupcov 

stredných škôl pre sluchovo postihnutých.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 2: Vek pedagógov 

 

Vek pedagógov sme si rozdelili do niekoľkých rozpätí, pričom podrobnejšie výsledky 

nám ukazuje tabuľka č. 2. Naše výsledky akoby naznačovali, ţe na školách je v súčasnosti 

vyššie percento pedagógov cudzích jazykov v niţších vekových kategóriách. Vzhľadom na 

medializované informácie, ţe mladí pedagógovia cudzích jazykov do škôl nenastupujú, to 

bolo pre nás prekvapením. Nezodpovedanou otázkou ostáva ich skúsenosť s učením cudzích 

jazykov u beţnej populácie a o to viac potom dostatok skúsenosti, ktoré by mohli aplikovať u 

ţiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, vrátane sluchovo postihnutých. 

Ďalšie informácie k tejto otázke nám prinášajú odpovede v súvislosti s kvalifikáciou 

jednotlivých pedagógov.  

POHLAVIE Muž Žena 
 

Spolu 

POČET 6 44 
 

50 

% 12 88 
 

100 

VEK POČET % 

20 – 30 rokov 17 34 

31 – 40 rokov 11 22 

41 – 50 rokov 10 20 

51 – 60 rokov 12 24 

61 a viac rokov 0 0 

Spolu 50 100% 
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Graf 1:   Získaná kvalifikácia 

 

Graf č. 1 nám ukazuje kvalifikovanosť učiteľov cudzích jazykov v našej výskumnej 

vzorke. Z výsledkov vyplynulo, ţe 19 (t.j. 38%) opýtaných má len štátnu skúšku z cudzieho 

jazyka, 24 (t.j. 48%) opýtaných vyštudovalo cudzí jazyk v rámci vysokoškolského štúdia, 

ţiaden z opýtaných si cudzí jazyk nedoplnil pedagogikou pre sluchovo postihnutých, 4 (t.j. 

8%) opýtaných vyštudovali špeciálnu pedagogiku (rozličné formy štúdia), ktorú si doplnili 

cudzím jazykom, ţiaden z respondentov neštudoval cudzí jazyk v kombinácii s pedagogikou 

sluchovo postihnutých a 3 (t.j. 6%) opýtaných nemajú ţiadnu kvalifikáciu na vyučovanie 

cudzieho jazyka. Tieto výsledky reálnejšie poukazujú na situáciu s kvalifikovanosťou 

učiteľov cudzích jazykov na našich beţných školách, aj na stredných školách pre sluchovo 

postihnutých a taktieţ bliţšie dopĺňajú aj informácie o veku respondentov. Dôleţité si je 

uvedomiť, ţe učenie sa cudzieho jazyka u ţiakov so sluchovým postihnutím je postavené na 

často nedostatočne osvojenom prvom jazyku, čo samozrejme danú prácu sťaţujú a kladie na  

pedagóga ďalšie poţiadavky na jeho vedomosti a zručnosti.   

 

UČENIE CJ 0 – 4 5 – 9 10 a viac spolu 

POČET 17 12 21 50 

% 34 24 42 100% 

Tabuľka 3: Počet rokov praxe celkovo                       

 

UČENIE CJ U SP 4 a viac 0 – 1 2 – 3 4 a viac 

POČET 11 23 16 11 

% 22 46 32 22 

 Tabuľka 4: Počet rokov praxe u SP(učenie cudzích jazykov)                          

38%

48%

0%
8%

0% 6%

Kvalifikácia

Štátna skúška Cudzí jazyk Cudzí jazyk + ŠP

Špeciálna pedagogika + CJ ŠP + CJ súčasne -
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Tabuľky č.3 a č.4 nám pribliţujú ako dlho respondenti nášho dotazníka vyučujú cudzí 

jazyk a koľko rokov ţiaka (študenta) so sluchovým postihnutím. Väčšina učiteľov, ktorí učia 

ţiakov so sluchovým postihnutím má menej rokov praxe so SP ako s počujúcimi.  

Môţeme povedať, ţe pedagógovia majú skúsenosti s učením cudzieho (cudzích) jazykov 

u intaktných ţiakov, pretoţe takmer polovica (21, t.j. 42%) ho učí viac ako 10 rokov. Na 

druhej strane však takmer polovica (23, t.j. 46%) učí cudzí jazyk u sluchovo postihnutých len 

jeden rok, resp. niekoľko mesiacov. Ako ukazujú výsledky niţšie, vo väčšine prípadov ide 

o skúsenosť s malým počtom ţiakov (najčastejšie len s jedným ţiakom). To samozrejme 

zásadným spôsobom ovplyvňuje ich vedomosti a zručnosti, hlavne ak si uvedomíme veľkú 

heterogenitu populácie sluchovo postihnutých a na druhej strane aj mnoţstvo vonkajších 

a vnútorných faktorov, ktoré ovplyvňujú proces ich vzdelávania. Skúsenosť s jedným ţiakom 

so sluchovým postihnutím nie je moţné aplikovať na celú populáciu týchto ţiakov a títo 

pedagógovia sa s danou problematikou len zoznamujú, získavajú prvé skúsenosti, na základe 

ktorých identifikujú špecifiká vyučovania u ţiakov so sluchovým postihnutím.  

 

Výsledky výskumu: 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2:  Počet SP v triede CJ 

 

Aţ 37 pedagógov (t.j. 74%) má v súčasnosti v triede na hodine cudzieho jazyka 1 

ţiaka, traja pedagógovia (t. j. 6%) majú v triede 2 – 3 ţiakov a 10 ( t.j. 20% ) pedagógov ma 

v triede 4 a viac sluchovo postihnutých ţiakov. Z týchto výsledkov nám vyplýva, ţe v prípade 

menšieho počtu ţiakov ( 1-max.3) ide veľmi pravdepodobne o beţné školy, kde sú sluchovo 

postihnutí integrovaní, u skupiny, ktorá má 4 a viac ţiakov, ide o pedagógov zo stredných 

škôl pre sluchovo postihnutých.  

Z 50 pedagógov v našej vzorke aţ 36 učí anglický jazyk, 16 nemecký jazyk a po 4 

učia francúzsky a ruský jazyk. Viacerí respondenti učia dva jazyky, preto celkový počet je 

vyšší ako počet respondentov. Potvrdil sa náš predpoklad, ţe najviac vyuţívaným jazykom 

74%

6%
20%

Počet vyučovaných SP žiakov

0 - 1 žiak 2 - 3 žiaci 4 a viac žiakov
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bude angličtina a nazdávame sa, ţe angličtina (z viacerých dôvodov) je aj najvhodnejším 

jazykom pre ţiakov so sluchovým postihnutím. 

Prekvapujúce boli pre nás odpovede na otázku, aký jazyk učitelia odporúčajú pre ţiakov so 

sluchovým postihnutím. Aţ 25 pedagógov (t.j. 50% respondentov) sa k tejto otázke 

nevyjadrilo. Môţeme sa len domnievať, prečo tomu tak je. Je to preto, ţe učitelia majú málo 

skúseností s vyučovaním cudzích jazykov u sluchovo postihnutých? Alebo preto, ţe 

nepoznajú problematiku vzdelávania sluchovo postihnutých? Sú skúsenosti, ktoré majú z tejto 

problematiky negatívne a preto sa moţno domnievajú, ţe by sa nemali učiť ţiaden cudzí 

jazyk? Tieto informácie by bolo vhodné, ešte ďalej podrobnejšie analyzovať, prostredníctvom 

iných metód na zber údajov. Ďalších 17 pedagógov navrhuje anglický jazyk, 4 ruský jazyk a 

nemecký jazyk. Nevieme do akej miery zohrala v tejto otázke úlohu aj skutočnosť, aký jazyk 

respondenti nášho výskumu učili, do akej miery ovládajú iné cudzie jazyky a aké sú ich 

skúsenosti s učením iných cudzích jazykov.  

V súčasnosti neexistujú jednotné učebnice pre výučbu cudzích jazykov u intaktnej 

populácie, učitelia majú k dispozícii väčší počet publikácií. Vyučujúci vyuţívajú rôzne, 

pričom výber je závislý od viacerých faktorov a respondenti v našom výskume uviedli aţ 34 

rôznych učebníc. Najpouţívanejšou učebnicou je Project, ktorý sa vyuţíva na hodinách 

anglického a nemeckého jazyka. Za ňou nasleduje učebnica anglického jazyka Headway. 

Pretoţe neexistuje učebnica ţiadneho cudzieho jazyka pre ţiakov so sluchovým postihnutím, 

tak pedagógovia vyuţívajú vlastné materiály, v ktorých zohľadňujú špecifiká ich vyučovania 

(úroveň hovoreného jazyka, potreba viacnásobného precvičovania....). Táto alternatíva sa 

uplatňuje hlavne v školách pre sluchovo postihnutých. Zistenie situácie v beţných školách 

nebolo primárnym cieľom nášho sledovania, ale určite by to napomohlo k poznaniu súčasnej 

situácie.  

V súvislosti s učebnicami (resp. ich vyuţívaním) nás zaujímalo aj do akej miery 

modifikujú jednotlivé lekcie pre ţiakov so sluchovým postihnutím. Z nášho výskumu 17 t.j. 

(34%) pedagógov upravuje lekcie a 33 (t.j.66%) pedagógov nerobí ţiadne úpravy lekcií. Táto 

informácia si vyţaduje taktieţ ďalšie sledovanie, pretoţe vzhľadom na skutočnosť, ţe 

nepoznáme sluchový status týchto detí, nemôţeme k nim zaujať fundovanejšie stanovisko. 

Prekvapilo nás to, preto sme si poloţili aj nasledovné otázky. Nevedia učitelia ako 

modifikovať jednotlivé lekcie? Snaţia sa učitelia pristupovať k ţiakom a študentom so SP 

rovnako ako k intaktným a z tohto dôvodu vyuţívajú nemodifikované lekcie? Neuvaţujú 

pedagógovia o tom, ţe SP potrebujú modifikáciu lekcií? Je modifikovanie lekcií pre učiteľa 

záťaţou, preto túto činnosť ani nerealizuje?  
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Z vyššie spomenutou otázkou úzko súvisí aj ďalšia. Napriek tomu, ţe podľa 

legislatívnych predpisov, môţu mať ţiaci integrovaní v beţných podmienkach, v triede 

asistenta učiteľa, čo si myslíme, ţe by to bolo vhodné práve na hodinách cudzieho jazyka, 

v našom súbore len v jednom prípade sa takáto moţnosť vyuţíva. Znamená to, ţe 49 

pedagógov takúto moţnosť v škole nemá, resp. ak ju má, tak ju nevyuţíva. V našom prípade 

môţeme hovoriť o ideálnom prípade, keď tento asistent má zároveň aj kvalifikáciu v cudzom 

jazyku, čo môţe zásadným spôsobom ovplyvniť prácu učiteľa v tejto triede. Samotní učitelia 

uviedli, ţe by bolo pre nich výhodou, ak by takúto pomoc na hodine mali. Pedagóg, ktorý 

uviedol, ţe má asistenta učiteľa, prejavil aj veľkú spokojnosť s učením v triede a so 

vzájomnou spoluprácou.  

Pre vzdelávanie ţiakov so sluchovým postihnutím v beţných školách sú vypracované 

metodické pokyny, ktoré sú celoštátne platné. Predpokladali sme, ţe pedagógovia , ktorí 

vzdelávajú ţiakov so SP na beţných školách, alebo v školách pre SP ich poznajú a podľa nich 

aj postupujú. Z našich výsledkov ale vyplynulo, ţe 10 (t.j. 20%) tieto pokyny vôbec nepozná, 

čiţe to znamená, ţe sa nimi nemôţe ani riadiť. Tridsaťsedem (t.j. 74%) hodnotí ţiakov na 

základe nich a 3 (t.j. 6%) hodnotia ţiakov na základe vlastného uváţenia. Je zaráţajúce, ţe aţ 

20% učiteľov, ktorí učia cudzí jazyk u sluchovo postihnutých, nepozná metodické pokyny na 

hodnotenie a klasifikáciu ţiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami. Ako teda hodnotia 

sluchovo postihnutých ţiakov a študentov? Je toto hodnotenie objektívne? Nemali by sa 

učitelia povinne oboznámiť s týmito pokynmi? Na druhej strane je otázne, či učitelia, ktorí 

uviedli, ţe ich poznajú, napísali pravdivú odpoveď. Môţeme sa aj domnievať, ţe niektorí si 

ich vyhľadali aţ potom, ako sme sa na ne opýtali v našom dotazníku. 

 Napriek tomu, ţe vysoké percento pedagógov, nemá dlhodobejšie skúsenosti 

s vyučovaním ţiakov so sluchovým postihnutím, zaujímalo nás, aké sú moţnosti dosahovania 

uspokojivých výsledkov. Z 50 respondentov sa 23 (46%) domnieva, ţe sú schopní dosahovať 

rovnaké výsledky ako ich počujúci rovesníci, 12 (t.j. 24%), ţe nie sú toho schopní a 15 (t.j. 

30%) sa domnieva ţe sú toho schopní len v niektorých oblastiach. Mohli by sme konštatovať, 

ţe polovica pedagógov zastáva názor, ţe ţiaci so SP sú schopní dosahovať rovnaké výsledky 

pri učení sa cudzích jazykov ako ich počujúci spoluţiaci a ďalšia polovica, ţe tomu tak nie je, 

resp. ţe je to moţné len v niektorých oblastiach. Odpovede na nasledujúce poloţky 

v dotazníku nám bliţšie doplnia vyššie spomenuté konštatovania. Pretoţe učitelia majú vo 

všeobecnosti málo skúsenosti z učenia cudzích jazykov u SP, nedá sa preto objektívne 

povedať, či je ich názor správny. Dá sa však predpokladať, ţe v niektorých oblastiach, ako sú 

písanie či čítanie s porozumením, sú naozaj schopní dosahovať rovnaké výsledky. 
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V minulosti boli sluchovo postihnutí študenti často oslobodení od vyučovania cudzích 

jazykov, a preto pre nich nebola povinná ani maturitná skúška z cudzieho jazyka. Podľa 

nového školského zákona a následných vyhlášok, však bude maturita z cudzieho jazyka 

povinná pre všetkých. Na túto tému sa rozchádzajú aj názory učiteľov. Trinásť (t.j. 26% ) 

učiteľov povaţuje za správne, ţe bude maturita z cudzieho jazyka u sluchovo postihnutých 

povinná, 5 (t.j. 10%) učiteľov si myslí, ţe maturita by mala byť povinná len pre tých sluchovo 

postihnutých študentov, ktorí sa majú záujem študovať na vysokej škole, 31 (t.j. 62% ) 

učiteľov povaţuje za správne, aby maturita z cudzieho jazyka bola len voliteľná, 1 (t.j. 2%) 

učiteľov sa k tejto poloţke nevyjadrilo. Viac ako polovica z opýtaných si myslí, ţe by mala 

byť maturita voliteľná, tak ako to bolo doteraz. V súčasnosti platí, ţe sluchovo postihnutí si 

môţu vybrať, či budú maturovať z cudzieho jazyka alebo si vyberú iný predmet. Táto 

výnimka pre nich platí len do 30. septembra 2010. Potom uţ nebudú mať študenti so SP na 

výber a maturita z cudzieho jazyka bude povinná pre všetkých. Je potrebné si poloţiť otázku, 

prečo je také vysoké percento učiteľov, ktoré by chceli, aby maturita z cudzieho jazyka bola 

pre ţiakov so sluchovo postihnutím dobrovoľná. Sú v tejto oblasti problémy, ktoré učitelia 

nevedia pomenovať, ale sa ich obávajú? Vedia títo pedagógovia o modifikáciách, ktoré 

v súčasnosti existujú pri maturitnej skúške pre týchto študentov?  

Názory na zapojenie cudzieho jazyka do vyučovacieho procesu je jednou stránkou 

tohto problému. Väčšiu pozornosť je potrebné venovať metodike vyučovania. Na otvorenú 

otázku, ktoré prvky z metodiky počujúcich nie je moţné vyuţiť u sluchovo postihnutých aţ 

21 pedagógov (t.j.39,6%) neodpovedalo. Od zvyšných 29 pedagógov sme dostali 32 odpovedí 

(niektorí pouţili viac prvkov). Najviac t.j. 21 (39,6%), sa nazdáva, ţe nie je moţné pouţiť 

počúvanie, druhá najčastejšia odpoveď (4, t.j. 7,6%) je, ţe je moţné pouţiť všetky. Na treťom 

mieste (2 respondenti t.j. 3,8%) sú tri rozličné odpovede: 

- výslovnosť,  

- súťaţe, 

- reprodukcia. 

Vysoký počet vyučujúcich, ktorí uviedli, ţe sa nedá vyuţívať počúvanie, sa dal 

predpokladať. Prekvapil nás však počet tých, ktorí sa nevyjadrili k danej otázke. Znova sa 

nazdávame, ţe je to pre vysoký počet respondentov, ktorí vyučujú ţiakov so sluchovým 

postihnutím len prvý rok a aj preto, ţe v našom súbore je veľký počet nekvalifikovaných 

pedagógov.  
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V rámci otázok nášho dotazní ka sme ponúkli aj moţnosť, aby sa u ţiakov so 

sluchovým postihnutím vynechala foneticko- fonologická rovina, čiţe ponúkli sme moţnosť 

preferovať učenie týchto ţiakov prostredníctvom písma. 

Z celkového počtu (50 pedagógov) aţ 37 (t.j.74%) odpovedalo, ţe foneticko- 

fonologická rovina by sa mala čiastočne vynechať, 4 (t.j.8%) by túto rovinu chcelo vynechať 

úplne a jeden (2%) sa k tejto otázke nevyjadrili. Osem respondentov (16%) si myslí, ţe to nie 

je potrebné. Vysoký počet pedagógov, ktorí odporúčajú vynechať foneticko – fonologickú 

rovinu bol očakávaný, diskusia okolo jej aplikácie je veľmi aktuálna hlavne v prostredí škôl 

pre sluchovo postihnutých, kde sú vzdelávané deti s ťaţšími poruchami sluchu. Dôleţité si je 

uvedomiť, ţe napriek dlhoročnej špeciálno – pedagogickej starostlivosti je stále veľa ţiakov, 

ktorých hovorený prejav je pre nezainteresovaných nezrozumiteľný, čiţe podobne by sa to 

prejavovalo aj pri hovorení v cudzom jazyku. Osobne zastávame názor, ţe pri učení sa 

cudzieho jazyka by sa malo primárne venovať obsahovej stránke jazyka na úkor formálnej, 

ale vychádzať zároveň od individuálnych predpokladov kaţdého ţiaka.  

V ďalších otázkach sme od pedagógov chceli, aby identifikovali najväčšie problémy, 

ktoré so sebou učenie sa cudzích jazykov prináša. Výsledky sú nasledovné, pričom 49 

odpovedí prvého radu sme zlúčili do väčších celkov: 

1. foneticko – fonologická rovina jazyka (fonetika, výslovnosť, artikulácia, tempo...), 

2. potreba individuálneho prístupu,  

2. komunikácia v cudzom jazyku,  

3. počúvanie, 

4. zvládnutie gramatickej roviny jazyka,  

5. nezáujem o vyučovací predmet, 

6. prístup k učeniu. 

Aj pri takomto zoskupení najväčším problémom je formálna stránka učenia sa 

cudzieho jazyka, na ktorú poukazuje viac ako polovica respondentov. Na základe týchto 

odpovedí sa musíme opätovne pozastaviť nad otázkou, či je skutočne potrebné u ţiakov, 

hlavne s ťaţkou stratou sluchu, venovať zvýšenú pozornosť foneticko – fonologickej rovine. 

Či naopak nie je potrebné a aj prijateľnejšie ich učiť cudzí jazyk prostredníctvom intaktných 

analyzátorov, t.j. zraku, či teda učenia sa cudzieho jazyka u nepočujúcich by nemalo byť 

primárne orientované na písmo a písomnú komunikáciu. Preto si poloţme otázku, ak je 

všeobecná zhoda v tom, ţe materinský jazyk nepočujúcich detí (vo väčšine prípadov 

slovenčina), je pre osoby, ktoré s nimi neprichádzajú do styku málo zrozumiteľná, resp. 

nezrozumiteľná, ako tomu bude v cudzom jazyku. Dokáţeme v rámci vyučovacích hodín 
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dostatočne budovať formálnu stránku reči, má predstavu pedagóg, čo vlastne počuje ţiak so 

sluchovým postihnutím vzhľadom na typ a stupeň poruchy sluchu? Nie je foneticko – 

fonologická rovina pri učení sa cudzích jazykov problematická aj u počujúcich ţiakov?  

Na otázku, aké sú pozitíva učenia sa cudzieho jazyka u ţiakov so sluchovým 

postihnutím 8 pedagógov (t.j. 16%) na otázku neodpovedalo. Otázkou ostáva, či sa nazdávajú, 

ţe to nemá ţiadne pozitíva pre sluchovo postihnutých, alebo nevedeli ţiadne pozitíva 

vymenovať. Na druhej strane 15 pedagógov (30%) tvrdí, ţe najväčším pozitívom je vyuţitie 

týchto poznatkov v budúcnosti, na druhom mieste ide o moţnosť komunikácie s inými 

osobami v cudzom jazyku. Na treťom mieste je odpoveď, ţe pozitíva sú rovnaké ako aj 

u počujúcich ţiakov (7 pedagógov), s čím úzko súvisí aj ďalšia odpoveď a ňou je, ţe ţiaci 

majú rovnaké moţnosti, ako počujúci, zo znamená, ţe nemôţeme hovoriť o diskriminácii. 

Piati pedagógovia (10%) ako pozitíva určili prax. Pretoţe išlo o otvorenú otázku, nie je nám 

celkom jasná odpoveď na túto otázku. Otázkou je, prax v čom – v učení sa cudzieho jazyka, 

v jeho pouţívaní v praxi, v pracovnom prostredí?  

 Oveľa rozmanitejšie sú odpovede na otázku, aké sú negatíva učenia sa cudzieho 

jazyka u ţiakov so sluchovým postihnutím. Aj v tomto prípade veľká skupina (23 t.j. 45,1%) 

pedagógov na túto otázku neodpovedalo. Presnejšie informácie na túto otázku by sme mohli 

dosiahnuť prostredníctvom ďalších výskumných metód (napr. interview). Tento výsledok 

môţeme hodnotiť z pohľadu rozličných aspektov: 

- učitelia nevedeli povedať negatíva učenia sa cudzieho jazyka u ţiakov so SP,  

- učitelia nechceli (z rozličných dôvodov) prezentovať svoj pohľad na učenie sa 

cudzieho jazyka u tejto skupiny ţiakov, 

- vzhľadom na vysokú nekvalifikovanosť, nemajú naši respondenti poznatky o tom, aké 

sú dôsledky sluchového postihnutia a preto nie sú si istí vo svojej pozícií. 

 

Na túto otázku sme dostali 28 odpovedí, z ktorých 7 (13,73% ) pedagógov za najväčšie 

negatíva určilo výslovnosť, 6 (t.j. 11,76%) neprezentovali ţiadne negatíva v učení sa cudzieho 

jazyka u ţiakov so sluchovým postihnutím, 4 (t.j. 7,84%) sa nazdáva, ţe cudzí jazyk je pre 

nich ťaţký a na ďalších miestach je potreba individuálneho prístupu, psychická záťaţ na 

strane ţiaka, nemoţnosť pouţiť, alebo len v obmedzenej miere počúvanie a následne samotný 

proces učenia a zadávanie domácich úloh.  
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Okrem otázky, aké pozitíva aj negatíva má učenie sa cudzieho jazyka na samotné deti 

nás zaujímalo, ako by pedagógovia hodnotili svoje vlastné skúsenosti v tejto oblasti. Či sa 

nazdávajú ţe sú viac pozitívne, alebo negatívne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3:  Pozitívne/negatívne skúsenosti pedagógov s učením CJ u SP 

 

Získali sme tieto údaje: 42% (t.j. 21) opýtaných má s vyučovaním cudzích jazykov 

u sluchovo postihnutých pozitívne skúsenosti, 20% (t.j. 10) opýtaných má negatívne 

skúsenosti, 4% (t.j. 2) opýtaných má pozitívne aj negatívne skúsenosti a 34% (t.j. 17) 

opýtaných svoju odpoveď neuviedlo. Napriek vysokému zastúpeniu pozitívnych odpovedí si 

dávame otázku - na základe čoho však učitelia hodnotia svoje skúsenosti, keď majú v triede 

väčšinou len jedného sluchovo postihnutého? Sú tieto odpovede relevantné? Dá sa na základe 

práce s jedným človekom charakterizovať celá skupina? Aké odpovede by sme dosiahli, keby 

sme hodnotili zvlášť beţné školy a zvlášť školy pre sluchovo postihnutých? Nejde v tomto 

prípade skôr o spoločensky očakávané odpovede aj v súvislosti s novou koncepciou učenia sa 

cudzích jazykov na Slovensku?  

 

Mnohí z vyučujúcich, podobne ako v iných otvorených otázkach odpoveď neuviedli. 

Nazdávame sa, ţe je to z podobných dôvodov, ako je uvedené vyššie (málo ţiakov so SP, 

málo skúsenosti z tejto problematiky, nedostatočné/ţiadne poznatky z problematiky 

pedagogiky sluchovo postihnutých).  

 

 V dvadsiatej tretej otázke mali pedagógovia moţnosť určiť poradie moţnosti, ktoré 

im boli poskytnuté na zlepšenie výsledkov v učení cudzích jazykov u ţiakov so sluchovým 

postihnutím.  

 

42%

20%

4%

34%

Skúsenosti 
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Výsledky sú nasledovné: 

1. miesto Kvalifikovaní učitelia 

2. miesto Asistent učiteľa (osobný asistent) 

3. miesto: Menej ţiakov 

4. miesto: Učebnice pre SP 

5. miesto: Internet 

6. miesto: Čítanie cudzojazyčnej literatúry 

7. miesto: Komunikácia v cudzom jazyku 

8. miesto: Lepšia slovná zásoba 

9. miesto: Výmenné pobyty 

10. miesto: Viac hodín cudzieho jazyka 

 

Poradie, ktoré respondenti výskumu stanovili, nás prekvapilo. Predpokladali sme (na 

základe našich predbeţných informácií), ţe na prvých miestach sa umiestni zvýšenie počtu 

hodín CJ. Ale to učitelia zaradili aţ na posledné miesto. Podobne je to aj s ďalšou moţnosťou 

a to lepšia slovná zásoba v materinskom (slovenskom) jazyku, ktorú taktieţ umiestnili aţ na 

ôsme miesto. Na prvých miestach sa umiestnili personálne podmienky – kvalifikovaní 

učitelia, osobný asistent v triede a menej ţiakov v triede. Dôleţitosť tejto poţiadavky nám 

nepriamo poukazuje na to, ţe so zmenami v školstve, so zmenami paradigiem v špeciálnej 

pedagogike a v pedagogike sluchovo postihnutých aj samotní pedagógovia týchto ţiakov, či 

uţ podmienkach beţných škôl, alebo škôl pre sluchovo postihnutých si uvedomujú potrebu 

kvalifikovaných učiteľov, čo nám následne poukazuje na potrebu ďalšieho vzdelávania 

vzhľadom na presadzovanie myšlienky integrácie a inklúzie.  

 

  Za veľmi pozitívne povaţujeme, ţe napriek skutočnosti, ţe v tejto oblasti 

v súčasnosti môţeme hovoriť o mnoţstve nezodpovedaných otázok, môţeme poukazovať na 

skutočnosť, ţe nie sú vytvorené podmienky pre učenie cudzích jazykov u intaktnej populácie 

a uţ vôbec nie v populácii ţiakov so špeciálnymi výchovno- vzdeávacími potrebami a zvlášť 

u ţiakov os sluchovým postihnutím, tak aţ 38 pedagógov (t.j. 76%) povaţuje učenie cudzieho 

jazyka u tejto skupiny ţiakov za výzvu a len 7 (t.j. 14%) to povaţuje za bariéru a 5 (t.j.10%) 

sa k tejto otázke nevyjadrilo. Učitelia uviedli, ţe práca s týmito ţiakmi ich posúva dopredu 

a umoţňuje im rozširovať si vlastné moţnosti. Učitelia, ktorí uviedli, ţe učenie cudzieho 

u sluchovo postihnutých je pre nich bariérou, sa vyjadrili, ţe bariéru vytvárajú samotní ţiaci, 

ktorí odmietajú spoluprácu. 
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Predloţená štúdia je prvá v našich podmienkach, ktorá mapuje problematiku učenia 

cudzieho jazyka u ţiakov so sluchovým postihnutím zo strany pedagógov. Poskytuje nám 

niektoré informácie o súčasnej situácii, ktoré môţeme zhrnúť do nasledovných bodov, aj keď 

ich nechceme zovšeobecňovať na celú populáciu ţiakov so sluchovým postihnutím:  

1. ţiakov so sluchovým postihnutím učia cudzí jazyk najmä ţeny (podobne ako aj 

u intaktných),  

2. veľká časť pedagógov, ktorí učia ţiakov so sluchovým postihnutím nemajú špecifické 

poznatky a zručnosti z pedagogiky sluchovo postihnutých, 

3. veľká časť pedagógov má len minimálne skúsenosti z učenia cudzieho jazyka u ţiakov 

so sluchovým postihnutím a ich poznatky sú viazané aj na malý počet ţiakov 

(najčastejšie 1-2),  

4. anglický jazyk je najbeţnejším jazykom, ktorý sa SP učia,  

5. anglický jazyk označujú pedagógovia za najvhodnejší pre ţiakov so sluchovým 

postihnutím, 

6. väčšina učiteľov nemodifikuje jednotlivé lekcie pre ţiakov so SP a nevyuţíva asistenta 

učiteľa,  

7. pri hodnotení a klasifikácii ţiakov so sluchovým postihnutím postupujú učitelia vo 

veľkej miere podľa metodických pokynov určených pre ţiakov so špeciálno-

pedagogickými potrebami,  

8. takmer polovica z opýtaných si myslí, ţe SP sú schopní dosahovať v cudzom jazyku 

rovnaké výsledky ako intaktní, ale maturitu by navrhli ako voliteľnú,  

9. z metodiky intaktných nie je moţné pouţiť - počúvanie, pričom foneticko-fonologickú 

rovinu navrhujú vynechať len čiastočne. Za najväčší problém učenia sa CJ u SP 

povaţujú výslovnosť,  

10. pre zlepšenie úrovne vyučovania cudzieho jazyka u sluchovo postihnutých sú potrební 

kvalifikovaní učitelia, asistent učiteľa a malý počet ţiakov v triede.  

 

Výsledky v tejto štúdii vzhľadom na závaţnosť celej problematiky by mali byť len 

východiskom pre ďalšie výskumné sledovania, pretoţe je potrebné ju skúmať z viacerých 

pohľadov (učitelia, ţiaci, rodičia), ale aj vzhľadom na heterogenitu populácie sluchovo 

postihnutých.  

Jeden záver sa ale odvaţujeme urobiť. Pokrok v učení cudzích jazykov u ţiakov so 

sluchovým postihnutím je podmienený viacerými faktormi, pričom jedným z nich je určite 

príprava kvalifikovaných pedagógov a to formou pregraduálnej ale aj postgraduálnej prípravy, 
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ktorú je potrebné čo najskôr zrealizovať, pretoţe aj výsledky prezentované v tejto štúdií 

ukazujú na alarmujúci stav v tejto oblasti.  
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Vítová Jitka: 

Moţnosti rozvoje kognitivních funkcí u ţáků se sluchovým postiţením 

s vyuţitím metody Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina 

 

Abstrakt: Jedním z důsledků sluchového postižení je opožděný rozvoj jazyka a kognitivních funkcí. 

Jako možná alternativa podporující rozvoj výše zmiňovaných funkcí se nabízí metody používané u 

intaktní populace při nápravách specifických poruch učení, například metoda Instrumentálního 

obohacení Reuvena Feuersteina. Snahou autorky je přiblížit čtenáři základní principy této metody a 

poukázat na možnosti jejího využití ve vzdělávacím procesu žáků se sluchovým postižením. 

 
Klíčová slova: žák se sluchovým postižením, kognitivní funkce, alternativní metody, matematika, 

znakový jazyk, metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina. 

 

Problematika rovných příleţitostí ve vzdělávacím procesu u osob se zdravotním 

postiţením je stále diskutované téma naší společnosti a lze ho povaţovat za zcela přirozený 

fakt korespondující se současným důrazem na rozvoj multikulturní a inkluzivní společnosti. 

Přirozenou vlastností člověka je nejen učit se, přemýšlet a přijímat informace, ale také 

hodnotit. V případě ţáků se sluchovým postiţením se jako jedna z oblastí k hodnocení nabízí 

evaluace jejich školních výsledků. Počátky prvních výzkumů zaměřených na tuto 

problematiku můţeme datovat od 60. let 20. století. Studie zjišťovaly jak úroveň čtení s 

porozuměním, tak úroveň matematických schopností u ţáků se sluchovým postiţením. 

Nunes (2005) shrnuje výsledky výzkumů v anglosaských zemích zaměřené na stupeň 

osvojení matematických dovedností u dětí se sluchovým postiţením: 

- V roce 1957 Národní rada učitelů pro neslyšící ve Velké Británii uvedla, ţe průměrný 

aritmetický věk neslyšících dětí byl dva a půl roku pod jejich chronologickým věkem. 

- V roce 1965 prokázala Wollmanova studie signifikantně horší výkony neslyšících 

ţáků v matematice neţ u jejich slyšících vrstevníků. Neslyšící ţáci vykazovali v 

matematických testech jednu standardní odchylku pod průměrem slyšících ţáků. 

Analýza úspěšnosti jednotlivých úloh ukázala, ţe neslyšící ţáci mají osvojené 

jednoduché aritmetické procesy, ale nerozumí postupu při výpočtu. Tento problém 

však není nijak neobvyklý ani u slyšících ţáků. V případě ţáků neslyšících je proto 

nutné zaměřit při výuce naši pozornost tímto směrem. 

- V roce 1970 potvrdily výsledky Hineho studie opoţdění matematického věku u 

desetiletých neslyšících dětí o dva roky proti jejich intaktním vrstevníkům. 

S rostoucím věkem ţáků bohuţel docházelo k prohloubení tohoto deficitu a neslyšící 
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ţáci ve věku patnácti let dosahovali průměrné matematické úrovně stejné jako jejich 

desetiletí slyšící vrstevníci. 

- V roce 1983 výzkum Wood, Wood a Howarth ukázal, ţe sluchově postiţení ţáci 

vykazují horší výsledky v matematice průměrně o tři a půl roku od svých slyšících 

vrstevníků a to i přesto, ţe autoři pouţili Vernon-Millerův aritmetický test (Vernon a 

Miller, 1976) zohledňující v zadání úloh problematiku čtení s porozuměním. 

- V roce 1998 Nunes a Moreno porovnávali matematický výkon ţáků se sluchovým 

postiţením ve věku mezi 8 a 11 lety. Neslyšící ţáci vykazovali s ohledem na 

statistickou metodu zpracování průměrně jeden a půl odchylky pod průměrem 

slyšících ţáků. 

- V roce 2000 uveřejnil Traxler výsledky studie uskutečněné v USA. Při hodnocení 

výsledků studentů vyuţil metodu vstupního testu. Více neţ polovina studentů ve věku 

9 let a přibliţně 90% 15 letých tak získala testy odpovídající niţšímu stupni slyšících 

ţáků neţ jejich vlastním, coţ předpokládá určitý opoţděný vývoj kognitivních 

schopností a matematických znalostí. Při řešení problémových úloh a pouţitém 

matematickém postupu 80% studentů ve věku 14 let vykazovalo základní nebo 

sníţenou výkonnostní úroveň. 

Prezentované výsledky našich i zahraničních studií zaměřené na výsledky ţáků 

v matematice nás vedou k domněnce, ţe faktory podílející se na neúspěšnosti ţáků se 

sluchovým postiţením v matematice v období školní docházky musíme hledat jiţ 

v předškolním věku. Genovese a kol. (2005) povaţuje za jeden z faktorů podílejících se na 

procesu tvorby a rozvoji matematického porozumění u dětí se sluchovým postižením roli 

mateřského jazyka, v tomto případě tedy jazyka znakového. 

Nunes (2005, s. 5) upozorňuje na skutečnost, ţe výsledky dosavadních výzkumů 

v oblasti matematiky a dětí se sluchovým postiţením není moţné brát na lehkou váhu, protoţe 

dostatečné osvojení znalostí matematiky je základním předpokladem pro vstup na mnoho 

oborů vysoké školy. S touto myšlenkou se plně ztotoţňujeme, přestoţe systém vzdělávání 

v České republice je poněkud odlišný od vzdělávacího systému Velké Británie a Spojených 

států. 

V současnosti se výzkumy zaměřené na problematiku osob se sluchovým postiţením 

stále častěji zaměřují na zachycení průběhu vzdělávacího procesu, neţ na samotný výsledek 

vzdělávání. Učitelé i výzkumníci hledají faktory ovlivňující výsledky ţáků s cílem zefektivnit 

výuku ţáků se sluchovým postiţením, podpořit rozvoj jejich přirozených schopností a 

dovedností. Bertrand (1998) povaţuje za tyto faktory: ţáka, učivo a společnost. Na základě 
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vzájemných interakcí mezi těmito faktory klasifikuje sedm teorií ve vzdělávání, mezi nimiţ se 

objevují teorie kladoucí důraz na didaktické aspekty vztahů mezi subjektem a obsahem. 

Takovým příkladem jsou kognitivně psychologické teorie, které se věnují konstruktivistickým 

didaktikám vytvářeným na základě psychologie učení a jejichţ hlavním přestavitelem je J. 

Piaget, a sociokognitivní teorie, která studuje vliv sociálních a kulturních faktorů na učení, za 

hlavního představitele povaţujeme L. N. Vygotského. (Bertrand, 1998)  

Přestoţe můţeme u zmíněných autorů sledovat určité názorové neshody v oblasti 

vztahu jazyka a myšlení, dochází v současné době k určité syntéze jejich názorových pojetí a 

kognitivní psycholingvistika uznává, ţe všechny kognitivní struktury jsou vytvářeny 

v průběhu vývoje jednotlivce téţ prostřednictvím učení, zkušeností a interakcemi 

s prostředím. (Průcha in Vygotskij, 2004, s. 19) 

Základní myšlenkou stoupenců kognitivního přístupu je přesvědčení, ţe kvalita 

mentálních procesů závisí na stupni rozvoje kognitivních funkcí, který sice probíhá 

spontánně, ale zároveň je ovlivňován také endogenními a exogenními vlivy. Jinými slovy 

individualita jedince se vytváří na základě vzájemné spolupráce biologických predispozic 

spolu se společenským a kulturním prostředím. Z toho vychází i autoři program určených pro 

podporu a rozvoj kognitivních dovedností dětí. Jejich snahou je modifikovat emocionální a 

kognitivní podmínky učení a přispět tak k rozvoji osobnosti jedince. (Pokorná, 2001) 

Metoda Instrumentálního obohacení je primárně určena dětem, které sice selhávají ve 

škole, ale v mimoškolním prostředí, ve hře a při práci, která zahrnuje komplexní dovednosti, 

jsou úspěšné. R. Feuerstein říká, ţe děti, které nejsou schopny se učit ze zkušeností nebo při 

školní výuce, trpí deficitem v kognitivní oblasti a rozkládá kognitivní chování na základní 

komponenty tzv. atomy, které tvoří jednotlivé kognitivní funkce, za které povaţuje např. 

prostorovou a časovou orientaci, vytváření analogií nebo diferenciaci. (Pokorná, 2001) 

Domníváme se, ţe jistou analogii můţeme sledovat také u dětí se sluchovým 

postiţením. Furth (1966) upozornil na skutečnost, ţe ţáci se sluchovým postiţením, kteří 

v období školní docházky byli poznačovány jako školně neúspěšní, se v dospělosti i přes 

těţké sluchové postiţení plně začlenili do společnosti. 

Charakteristické vlastnosti dětí, kterým je určena metoda R. Feuersteina, jsou 

následující: (Pokorná, 2001) 

- impulsivnost v jednání a myšlení, 

- přijímání pouze jednotlivých informací, 

- neschopnost poučit se ze svých chyb, 

- neschopnost myslet v souvislostech, 



22 

 

- neschopnost strukturovat a organizovat svoje poznatky. 

- U dětí se sluchovým postiţením se můţeme setkat s problémy v chování,  sociální 

kognitivní a emoční oblasti. Potměšil (2007, s. 99) uvádí následující 

nejfrekventovanější potíţe vyskytující se u dětí s různým stupněm sluchového 

postiţení: 

- nedostatečně saturovaná pojmová banka, 

- nízká úroveň komunikačních kompetencí, 

- ztráta iniciativy a aktivity, 

- známky frustrace, 

- projevy hodnocené jako prvky nevhodného chování, 

- nedostatečnost ve sledování komunikačních řetězců (nepřiměřené reakce), 

- projevy nezralého chování, 

- problémy v interakci – neúměrná námaha, 

- projevy únavy, které jsou často hodnoceny jako denní snění, nepozornost, vyrušování. 

- Zborteková (2002) řadí mezi nejčastější nedostatky v matematických schopnostech 

sluchově postiţených ţáků: 

 závislost na konkrétních názorných pomůckách a představách, 

 neadekvátní matematické představy, 

 ulpívání na nejjednodušších strategiích řešení, 

 nejistota při samostatné volbě matematické operace, 

 nízká schopnost samostatné kontroly správnosti řešení, 

 stereotypní a mechanická aplikace naučených postupů, 

 neschopnost vyuţít nabízený postup ulehčující počítání, 

 nesoulad procesů analýzy a syntézy, 

 nedostatečná úroveň zevšeobecňování abstrakce. 

Na základě výše uvedených charakteristických vlastností dětí a osobních zkušeností 

s dětmi se sluchovým postiţením se nám metoda Instrumentálního obohacení Reuvena 

Feuersteina jeví jako vhodný prostředek pro dosaţení rozvoje kognitivních funkcí u osob se 

sluchovým postiţením.  

Metodu, která je zaloţena na komunikaci a vzájemném respektování všech účastníků, 

lze pouţívat u všech věkových skupin bez ohledu na druh a míru zdravotního postiţení stejně 

jako u osob intaktních. Hlavními nástroji ve výuce, která probíhá individuálně nebo ve 
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skupině, jsou řeč
1
, pracovní listy a tuţka. Během pravidelných sezení, která plně respektují 

individuální vývoj dítěte a jeho kulturní odlišnosti
2
, klade učitel velký důraz na verbalizaci 

myšlenkových pochodů a pouţitých strategií ţáků, coţ aktivně přispívá k rozvoji slovní 

(znakové) zásoby dítěte a zároveň slouţí učiteli jako zpětná vazba ţákova porozumění. Cílem 

metody je naučit ţáka systematické práci, vytvářet moţné hypotézy, zvýšit schopnost jeho 

pozornosti, naučit ho pracovat s předpoklady, vytvářet pomocné postupy a moţností kontroly 

své práce a v neposlední řadě rozšiřovat pojmovou banku. 
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Mgr. Jitka Vítová 

                                                 
1
 Z lingvistického hlediska označujeme podle Saussura řeč jako paroli neboli promluvu, která je individuálním 

jevem. Jedná se o konkrétní autentické sdělení, vyslovené určitým jednotlivcem v daný okamţik. (Černý, 2005, 

s. 118) V případě osob se sluchovým postiţením máme na mysli jak uţivatele mluveného českého jazyka, tak 

uţivatele znakového jazyka, který je přirozeným a plnohodnotným komunikačním systémem tvořeným 

specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi 

hlavy a horní části trupu, nese všechny základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí členění, 

produktivnost, svébytnost a historický rozměr, a je ustálen po stránce lexikální i gramatické. (155/1998 Sb, 

2008) 
2
 V případě neslyšících osob spojujeme kulturní odlišnosti se společenstvím Neslyšících, které lze vzhledem ke 

sdílení společného českého znakového jazyka a s tím spojeného chápání světa, vlastní historie, kulturního 

zázemí, hodnot a tradic povaţovat za menšinu. (Kosinová, 2008) 
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Tariné Péter Judit: 

 

Kompetencia a matematikaoktatásban 

 

A kilencvenes évektől komoly törekvések indultak a matematikatanítás gyökeres 

megújítására. Gyakori nemzetközi kutatási téma volt matematikatanulás folyamata, tanulók 

matematikai gondolkodásának vizsgálata, illetve a matematikai tudás korszerű értelmezése. 

Az eredmények felkeltették az oktatáspolitika érdeklődését is. A matematikatudást 

újraértelmezték, hangsúlyt kaptak a fejlesztés és a újszerű eszközeinek kidolgozása. A 

matematikai tudás korszerű értelmezésének egyik fő pillére az úgynevezett realisztikus 

alkalmazás képessége, amely a mindennapi életben előforduló szituációkban való 

alkalmazásra épül. Szükség szerint a tantárgyi tartalmak átalakítása is megtörtént, hogy kellő 

szerep jusson a (matematikai és általános) készségeknek, képességeknek. A témaköröket 

ennek szellemében megválogatták. A legfontosabb változást az jelentette, hogy a matematikai 

tudást kompetencia-alapon értelmezték, fejlesztették és értékelték. Ehhez elengedhetetlen volt 

a matematikai kompetencia korszerű, a tanterv- és programfejlesztésben, a módszertani 

fejlesztésekben és az értékelési rendszerek kialakítása során is felhasználható értelmezésének, 

modelljének kidolgozása. Ezek az irányelvek egyre több ország oktatási dokumentumaiban is 

érvényesültek, mégis a módszertani útmutatók és tantervek többsége (a feldolgozandó 

matematikai témakörökön kívül) még mindig elsősorban a matematikatanítás céljaira, 

alapelveire, illetve az ezeknek megfelelő tanítási módszerekre, tanulói feladatokra koncentrál, 

és kevés figyelmet fordít a készség- és képességfejlesztés problémáira. 

Az Amerikai Matematikatanárok Országos Tanácsának egyik dokumentuma a 

következő adja: „A matematikai felkészültség több, mint fogalmak, folyamatok és ezek 

alkalmazásának megtanulása. Matematikai képesség kifejlesztését is jelenti, és azt, hogy a 

matematikát hatékony helyzetfelismerési módszernek tekintsük. A képesség nemcsak szellemi 

beállítottságot jelent, hanem a pozitív módon való gondolkodásra és a cselekvésre való 

hajlamot is. A tanulók matematikai képessége megnyilvánul abban, ahogy a feladatokat 

megközelítik – hogy magabiztosak-e, hogy hajlandók-e alternatívákat kipróbálni, hogy 

kitartóak és érdeklődőek-e –, és abban, hogy tükröztetik-e mindezt a gondolkodásukban.” 

(Kilpatrick, 1994) Hagyományos körülmények között a matematikatanítási dokumentumok 

általában tudomány-, illetve tartalomorientált szabályozást tükrözték. A korszerű 

matematikatanítási dokumentumokban jól látszik az a szándék, hogy ezt a szabályozást 

kiegészítsék, sőt felcseréljék az alkalmazás-, és ezen belül készség- és képességorientált 
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szabályozással. A változás lényegét abban fogalmazzák meg (De Corte, 1997 alapján), hogy 

az eddigi, statikus és elszigetelt fogalmak tanítására, illetve a feladatmegoldó képesség 

fejlesztésére irányuló matematikatanítást fel kell váltania a matematikai értelmező és 

problémamegoldó tevékenység kialakításának. 

A „matematizálás” egy egyre intenzívebbé váló folyamat a világ megismerésében, 

mintegy közös nyelvet alkotva a minket körülvevő valóság leírásában, és ezáltal az emberek 

közötti kommunikációban. A kreatív matematikai modellezés a megismerés peremén töri az 

utat, hogy később a mostani félelmetes ismeretlen hasznos baráttá szelídüljön. Ezt a feladatot 

az ember nem tudja felvállalni a magabiztos kísérletező kedv és a kíváncsi nyitottság 

képessége nélkül. Természetesen a matematikai modellalkotás messze nem a világ 

megismerésének egyetlen útja, de a matematikatanításban nyilván ennek kell dominálnia. 

Ennek kialakítása a tanulókban gyakran készségek, képességek és attitűdök beépülésének 

bonyolult szövevénye. Ennek a szemléletváltásnak az oktatás minden szintjén be kell 

következnie. Például az általános iskolában kisebb hangsúlyt helyeznek az írásbeli 

algoritmusok automatizált elsajátítására, és nagyobb figyelmet szentelnek más számítási 

eljárásoknak, a számfogalom kialakításának és az alapműveleteknek. A matematikának az 

eddigieknél jobban kell fejlesztenie a számfogalmat és a számérzéket. Ennek megfelelően 

előtérbe kell helyezni a számolást, a szám többféle használati lehetőségének tudatosítását, a 

tízes számrendszer jobb megértését, a számérzék és a becslés, a nem egész számok 

megértésének és használatának (törtek, arányok, százalékok) fejlesztését. Az 

alapműveletekkel kapcsolatos hangsúlyeltolódások: az értelmezés és a megértés érdekében a 

műveleti modellhelyzetek nagyobb körével szembesítik a tanulókat, a fejszámolást és a 

számológépek használatát gyakoroltatják az írásban való számolás rovására. A szóbeli 

feladatmegoldást különféle feladattípusok használatával fejlesztik, köztük olyan problémákkal 

is, amelyekben sem a megfelelő modell, sem a megoldás nem nyilvánvaló vagy 

kétségbevonhatatlan. A tantervi reformok mellett változóban van a matematikatanítás iskolai 

gyakorlata is. Mintegy másfél évtizede követhetők nyomon például a konstruktív tanulási 

koncepcióval és a hatékony tanulási környezetekkel kapcsolatos publikációk, amelyek ma már 

a területtel kapcsolatos tudományos kutatások jelentős részét teszik ki, ugyanakkor az iskolai 

gyakorlatban nemcsak hazánkban, de sok más fejlett országban is kevéssé alkalmazottak. A 

konstruktív tanulási koncepció szerint a hatékony matematikatanulás önszabályozó, szituációs 

és együttműködő. Ez azt jelenti, hogy a tanulót a környezettel való együtthatás során 

figyelmesen és erőfeszítést igénylően bevonjuk a tudás- és készségelsajátítási folyamatba. 

Nemcsak a matematikatanítás tartalmát kell tehát újragondolni, hanem elsősorban a 
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matematikatanítás folyamatát (De Corte, 1997). A konstruktív tanulási modell alkalmazását 

egyelőre még hátráltatja, hogy bár kialakulóban van, de még nem kellően stabil a 

konstruktivista tanuláselmélet és különösen a konstruktivista szakmódszertanok. 

A tanulás hatékonysága szempontjából igen fontos a megfelelő tanulási környezet 

kialakítása, amelynek alapelvei közé tartozik, hogy a tanulási környezet indítson aktív, 

konstruktív elsajátítás folyamatokat a tanulókban. Egyensúlyt kell találni az egyéni tanulás, a 

felfedezés, illetve a szervezett oktatás, az irányítás között. A tanulási környezet erősítse meg a 

diákokban kialakuló önszabályozási stratégiákat, teremtsen olyan autentikus, életszerű 

helyzeteket, amelyek személyes jelentéssel bírnak a tanulók számára, és jellemzőek azokra a 

feladatokra és problémákra, amelyekre a diákoknak a későbbiekben alkalmazniuk kell a 

tudásukat és a készségeiket. Mivel a gondolkodás heurisztikus elemei és a metakognitív 

stratégiák fontos kiegészítő szerepet játszanak a tanulásban és a feladatmegoldásban, ezért a 

tanulási környezetnek lehetőséget kell teremtenie arra, hogy ezeket az általános gondolkodási 

készségeiket a szaktárgyak keretei között, így például a matematikaórákon is fejlesszék a 

tanulók. Ösztönözni kell őket arra, hogy saját tanulási tevékenységüket felidézzék, és 

reflektáljanak rá, fejleszteni kell fogalmi és metakognitív felfogásukat azáltal, hogy 

osztálytársaikkal kis csoportokban megvitatják azokat, és reagálnak rájuk. 

A készségek, képességek fejlesztését kiemelt feladatként kezelő, kompetencia-központú 

matematikatanítás alapjai a hazai gyakorlatban is régóta megvannak. A komplex 

matematikatanítás koncepciója megteremtette annak a lehetőségét, hogy a kreatív, az 

innovációval járó plusz feladatokat vállaló pedagógusok kialakítsák és alkalmazzák az új 

megoldásokat, módszereket. A feladat lényege tehát nem az új módszerek kitalálása, hanem 

azok újrafelfedezése: ki kell dolgozni a kompetencia alapú matematikatanítás mindenki 

számára elérhető és alkalmazható technológiáját, meg kell teremteni a széles körű alkalmazás 

feltételeit. 

Az értékelés és természetesen a fejlesztés szempontjából igen fontosak a matematikai 

kompetencia összetevői és szerkezete. A PISA 2000 vizsgálat szakmai anyagaiban nyolc 

komponens jelenik meg: (1) gondolkodás, következtetés; (2) érvelés, bizonyítás; (3) 

kommunikáció; (4) modellezés; (5) problémafelvetés és -megoldás; (6) reprezentáció, 

megjelenítés; (7) szimbolikus és formális nyelv és műveletek; (8) eszközök használata. 

A felsorolt készségek, képességek három csoportot képeznek: 

- a reproduktív 

- az integratív 

- kreatív 
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A reproduktív csoport készségeinek, képességeinek birtoklása az alapvető ismeretek 

alkalmazására, a rutin számítások, eljárások végrehajtására, sztenderd szimbólumok és 

képletek használatára tesz alkalmassá. Az integratív csoport készségei, képességei a tanult 

ismeretek és eljárások kombinálását, a tanult stratégiák továbbfejlesztését, új módszerek 

alkalmazását is lehetővé teszik. Ebben a csoportban már az eredmények értelmezése, a 

megoldások ellenőrzése, következtetések levonása is lehetséges. A szituációk ismerősek, de a 

feladatok nem rutin jellegűek. A kreatív csoport készségei, képességei újszerű szituációk 

kezelésére, új eljárások megtervezésére, végrehajtására, az eredmények értelmezésére és 

megfelelő kommunikációjára is alkalmasak. A feladatok megoldása magas szintű matematikai 

gondolkodást, modellezést, értelmezést, fejlett kommunikációt és eszközhasználatot igényel. 

Az oktatás célja a kulcskompetenciák és alapkészségek komplex fejlesztése, 

kapcsolódási pontok keresése a tantárgyak között. Ennek jellemzői: 

- A tudás (ismeretek) ÉS a kompetencia (alkalmazás és cselekvőképesség) együtt 

szerezhet_ meg, egyik sem létezik a másik nélkül. 

- Nagyobb hangsúlyt kap a tapasztalati tanulás. 

- El_térbe kerülnek minden tanuló sajátos, csak rá jellemző tulajdonságai, értékei. 

- Felszabadultabb, örömtelibb lesz a tanulás. 

- Javul a gyerekek tanulási motivációja és közösségi összetartása. 

- Több teret kap a pedagógus kreativitása, új lehetőségek nyílnak meg számára. 

- Javul a tanár-diák kapcsolat 

A matematikai képességek fejlesztésének konkrét lépései 

Legfőbb jellemzői: 

A típus: a matematikai kompetencia matematikai műveltségterületen történő fejlesztése 

matematikai kötelező tanórai keretben 

B típus: a matematikai kompetencia más, nem matematikai műveltségterületen történő 

fejlesztése kötelező tanórai keretben 

C típus: a matematikai kompetencia tanórákon kívüli foglalkozásokon történő fejlesztése 
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A fejlesztendő kompetenciakomponensek 

Az egyes komponensek fejlesztése matematikai témakörök szerinti feldolgozásban 

készül. Minden egyes területen belül biztosítani kívánjuk azt, hogy a különböző 

képességcsoportok fejlesztése megvalósuljon. Ezt a táblázatban az alábbi módon jelöltük: 

G: az átlagosnál lényegesen gyorsabban haladók, Á: átlagos ütemben haladók, L: az 

átlagosnál lényegesen lassabban haladók. A G és az L képességcsoportok a sajátos nevelési 

igényű gyereke többségét is tartalmazzák. Ezeken a területeken az egyes képességcsoportokra 

vonatkozó fejlesztés megtervezése egységes keretben történik. Természetesen ezek a területek 

olyanok, amelyeknek fejlesztésére tipikusan a matematikai műveltségi terület óráit 

használjuk. Ezek a területek azonban szükségesek, fejleszthetők és fejlesztendők más 

műveltségi területek tantárgyaiban is. A tervezés során ezt a szempontot is maximálisan 

érdemes figyelembe venni, és a lehetőségekhez képest érdemes a fejlesztést ezen területek 

óráin is végezni. 

A számlálás, a számolás és a mennyiségi következtetés nagy hangsúlyt kap a 

matematikai tevékenységek végzése során, azonban egyes területek (arány, aránypár, 

arányossági következtetés, százalékszámítás) jelentősége a természettudományos tárgyakban 

is, de a társadalomtudományokban is fontos szerepet kap. 

A becslés, a mérés, a mértékegységváltás fejlesztése ugyancsak szerepel a 

természettudományos tárgyak programjában is, e készségek fejlődése azonban igen hosszú 

folyamat eredménye csupán. Ezért a fejlesztést igen alaposan és hosszú távra kell felépíteni. 

A mértékegységváltás problémaköre a természettudományos tárgyakban igen fontos 

szerepet kap. Bár az időfogalommal kapcsolatos területek a földrajz, a történelmi kronológia 

szempontjából is fontosak már az iskolai tantárgyak tanítása során is. Az ezzel kapcsolatos 

fejlesztő munkának jelentős területei lehetnek a felsőbb osztályokban is. 

A matematikai kompetenciák jelentős eleme a determinisztikus, illetve nem 

determinisztikus események területén való tájékozódás képessége, illetve az, hogy a tanuló 

képes-e nem determinisztikus körülmények között lezajló események tárgyalását matematikai 

eszközökkel megragadni. Ez az oka annak, hogy a valószínűségi következtetés fejlesztésére és 

értékelésére minden iskoláztatási szakaszban jelentős energiát érdemes fordítani. 

A szövegértés, szövegesfeladat-megoldás kulcsfontosságú a matematika és más 

tantárgyak szempontjából. A szövegértés fejlesztése valamennyi tantárgynak közös feladata 

valamennyi tanítási fokozaton. Célszerű azonban, hogy az a szigorúságú szövegértés, amelyre 

a matematikai feladatok, a definíciók, tételek alakítása, matematikai szövegek értelmezése 
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szempontjából szükséges, a matematika órán képezze a fejlesztés tárgyát. Olyan 

szövegkörnyezetben, amikor a pontosság, egyértelműség kérdése nem sallang csupán, hanem 

a helyzetek megértésének, a problémák megoldásának a kulcsa. Ezért ennek a témakörnek a 

fejlesztésére az eddigieknél is nagyobb energiát kell fordítani. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a deklarált célok szintjén igen régóta 

megfogalmazódik. A tevőleges munka azonban csak a legkiválóbb iskolákra volt jellemző. A 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének, illetve a típusfeladatok megoldásában való 

készség együttes és összehangolt fejlesztése igen fontos terület. Főként fontos azoknak a 

tanítási anyagoknak a kidolgozása, amelyek nemcsak a kiemelkedő képességű tanulók 

számára tartják fontosnak és lehetségesnek ezen a területen való fejlődést, hanem minden 

tanuló számára felkínált problémák során fejlesztik a kompetenciát ezen a területen. Ebben a 

folyamatban igen nagy szerepet kap a saját gondolkodásról, a saját tanulási eredményekről 

való tudatos gondolkodás. A tanulók ezen a téren való előrejutása, a metakognició fejlesztése 

nélkül nem valósítható meg a problémamegoldó gondolkodás eredményes fejlesztése. Tehát 

ez akár úgy is tekinthető, mint az egyik kompetenciakomponens fejlesztésének előfeltétele. A 

fejlesztés időigényes munka, amelynek többféle szinten való tervezése fontos megvalósítandó 

feladat. 

A gondolkodási képességek csoportjában a rendszerezés és a kombinativitás fejlődése a 

kisiskolás korban és az azt követő néhány évben intenzívebb. Ezért igen fontos azoknak a 

tevékenységeknek a megtalálása, amelyek az egyes matematikai területeken való fejlesztés 

mellett mintegy másik dimenziót képezve fejlesztik a tanulókat ezeken a 

kompetenciaterületeken. A tanulók érdeklődése is a korai életkorban kelthető fel leginkább a 

kombinatív gondolkodást igénylő egyszerű problémák iránt. A fejlesztés a magasabb 

osztályok anyagához kötve is folytatható. Az alapanyag akkor már nehezebb problémák 

felvetését, bonyolultabb fejlesztési környezet megteremtését is lehetővé teszi. Egyúttal az 

absztrakció megkívánt szintje is emelhető. 

Az egyes gondolkodásformák, közöttük a deduktív és az induktív következtetés spontán 

fejlődéssel is kialakul, azonban ez a fejlődés lelassul. Ezért iskolai fejlesztése már kisiskolás 

kortól kezdve kívánatos. Az egyedi esetek szerinti lehetséges tervezés a kívánatos. A 

fejlesztés korai kezdését indokolja az a kutatási tapasztalat, hogy a túl későn kezdett fejlesztés 

esetén a kompetenciák kialakuló szintje az adott életkorban lehetséges optimális szint alatt 

marad. Ezért a deduktív és az induktív gondolkodás fejlettségét minden iskoláztatási 

periódusban érdemes ellenőrizni és a szükséges fejlesztéseket folytatni. 
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Tariné Péter Judit: (z maďarčiny preloţila A. Szilinská, upravila O. Minárová) 

 

Kompetencie vo výučbe matematiky 

 
Kľúčové slová: sluchovo postihnuté dieťa, matematika, metódy práce, kompetencie, konštruktívne vyučovanie, 

rozvoj myslenia 

 

Abstrakt: V príspevku sa píše o dôležitosti rozvíjania matematických kompetencií žiakov  konštruktívnym 

procesom, o rozvíjaní matematických kompetencií  na všetkých predmetoch a aj mimo vyučovania, o dôležitosti 

plánovania vyučovacej hodiny tak z hľadiska preberania obsahu učiva, ale hlavne  procesu a priebehu hodiny. 

 

Od deväťdesiatych rokov sa v pedagogickej vede často prehodnocuje výučba 

matematiky, úroveň matematického myslenia a úroveň matematických  poznatkov ţiakov. 

Jednou z  nových poţiadaviek na hodnotenie úrovne matematických poznatkov ţiakov je  

schopnosť ţiakov vyuţívať osvojené matematické poznatky a zručnosti v kaţdodennom 

ţivote. Matematické poznatky a zručnosti  sa začínajú vysvetľovať, rozvíjať a hodnotiť na 

základe kompetencií (= spôsobilostí), a preto bolo nevyhnutné vypracovať taký model 

matematickej kompetencie (= spôsobilosti),  ktorý sa dá pouţiť v učebných osnovách,  

v programoch,  v metodike a aj v hodnotiacej  sústave. Tieto  zásady uplatňuje vo svojich 

pedagogických dokumentoch stále viac krajín.  

V dokumente Štátnej rady amerických učiteľov  matematiky  sa píše: „Matematická 

pripravenosť je viac, ako učenie sa a pouţívanie pojmov a procesov. Znamená to aj rozvoj 

matematických schopností, a aj to, ţe  matematiku povaţujeme za účinný prostriedok 

situačného poznania. Schopnosť neznamená len duševnú kompetenciu, ale aj sklon  pozitívne  

myslieť a konať. Matematické schopnosti ţiakov sa prejavujú aj v tom, ako pristupujú 

k riešeniu príkladov  – či sú sebaistí, či sú ochotní skúšať alternatívy, či sú vytrvalí a majú 

záujem, a v tom, či sa to všetko odzrkadlí v ich vedomostiach.“ (Kilpatrick, 1994). 

V tradičných podmienkach bola matematika orientovaná  na vedu a obsah. V modernom  

vyučovaní je matematika orientovaná na schopnosti, zručnosti a moţnosť pouţívania jej 

poznatkov v praxi. Podľa De Corteho (1997)  sa doterajší statický výklad matematických 

pojmov musí nahradiť riešením matematických problémov cez matematické modely, 

experimentovanie a zvedavú otvorenosť. Táto zmena  pohľadu sa musí postupne uskutočniť 

na všetkých úrovniach vzdelávania – napr. na základnej škole sa podľa nového prístupu kladie 

menší  dôraz na automatizované  učenie písomnej formy algoritmov, a väčšia pozornosť sa 

venuje iným výpočtovým postupom, vytváraniu číselných pojmov a vyvodzovaniu 

základných matematických operácií. Matematika oproti minulosti viac rozvíja číselné pojmy 

a číselné vnemy, uprednostňuje rozvíjanie odhadového počítania, uvedomenie si moţnosti 
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vyuţívania čísiel v širšom rozsahu, lepšie pochopenie a pouţívanie desatinných čísel, 

zlomkov, pomeru a percent, pouţívanie kalkulačky na úkor písomného a pamäťového 

počítania.  

Pri reformách učebných plánov sa má zmeniť v  praxi aj spôsob výučby matematiky. 

Stále viac sa vo vedeckom výskumu píše a hovorí o konštruktívnom učení (v súčasnosti sa 

vzdeláva skôr formou kopírovania poznatkov) a efektívnom vzdelávacom prostredí, ktoré sa 

ale v praxi stále málo vyuţívajú. Podľa koncepcie konštruktívneho učenia, efektívne učenie sa 

matematiky  je:  

- sebaregulujúce 

- situačné   

- kooperatívne 

To znamená, ţe ţiaka pozorne zapájame do procesu osvojovania si znalostí a 

vedomostí. Pri konštruktívnom učení je potrebné premyslieť nielen obsah výučby 

matematiky, ale proces výučby matematiky (De Corte, 1997).  Z hľadiska efektívnosti 

vzdelávania je veľmi dôleţité vhodné vzdelávacie prostredie, ktoré:  

- podmieňuje v ţiakoch  aktívne a konštruktívne učenie 

- vytvára rovnováhu medzi individuálnym učením sa, objavovaním a organizovaným 

učením a riadením 

- rozvíja v ţiakoch sebaregulačné stratégie učenia sa 

- vytvára autentické ţivotné situácie s osobným významom pre ţiakov 

- podporuje aplikáciu poznatkov  a zručností ţiakov  

- vytvára moţnosti na rozvoj všeobecných schopností myslenia vyuţívaním 

heuristických  prvkov myslenia a  kognitívnych stratégií 

- formou diskusií v malých skupinách so spoluţiakmi sa u ţiakov rozvíja ich koncepčné 

a metakognitívne vnímanie  

Základy kompetenčne orientovanej výučby matematiky uţ dlho existujú. 

Koncepcia komplexnej výučby matematiky vytvára moţnosť pre kreatívnych učiteľov, pre 

rozvoj a pouţívanie nových postupov. Úlohou teda nie je vypracovanie nových metód, ale ich 
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znovuobjavenie: treba vypracovať pre všetkých  dostupné a pouţiteľné technológie výučby 

matematiky a  vytvoriť podmienky širokej  škály ich uplatnenia.   

 

Z hľadiska hodnotenia a samozrejme vývoja je veľmi dôleţitá štruktúra a zloţky  

matematickej kompetencie.  V štúdii PISA 2000 sa uvádza osem zloţiek matematickej 

kompetencie:  

1. myslenie, úsudok  

2. úvaha, dôkaz  

3. komunikácia  

4. modelovanie  

5. identifikácia problému, riešenie  

6. reprezentácia, vizualizácia  

7. symbolický a formálny jazyk a operácie  

8. pouţitie nástrojov  

 

 Všetky tieto zručnosti a schopnosti moţno rozdeliť do troch skupín:  

- reproduktívna skupina   

- integratívna skupina   

- kreatívna skupina  

 Ovládanie zručností a poznatkov reproduktívnej skupiny umoţňuje pouţívanie 

základných znalostí, rutinných výpočtov, postupov, štandardných symbolov  a vzorcov.  

 Zručnosti a vedomosti integratívnej skupiny umoţňujú kombináciu získaných 

vedomostí a postupov, rozvoj naučených stratégií a pouţívanie nových metód. V tejto skupine 

je uţ moţná  interpretácia výsledkov,  kontrola riešenia a vyvodenie záveru. Situácie sú 

známe, ale úlohy nie sú rutinné.  

 Tvorivé schopnosti kreatívnej skupiny sú vhodné pri riešení nových situácií, 

plánovaní nových postupov, realizácii a dobrej interpretácii výsledkov. Riešenie úloh 

vyţaduje vysokú úroveň matematického myslenia,  modelovania, chápania, komunikácie 

a vyuţitia prostriedkov.  

 Cieľom vzdelania je rozvíjanie kľúčových kompetencii a komplexný vývoj 

základných schopností, hľadanie súvislostí medzi predmetmi.  
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Charakteristiky konštruktívneho procesu vzdelávania: 

- Znalosť (vedomosti) a zručnosti (pouţívanie a aktivita), sa získavajú spolu, ani jeden 

neexistuje bez druhého. 

- Väčší dôraz sa kladie na skúsenostné učenie.  

- Do popredia sa dostanú charakteristické vlastnosti a hodnoty kaţdého  ţiaka.  

- Vyučovanie bude uvoľnenejšie a radostnejšie. 

- Zlepší sa u detí motivácia k učeniu a súdrţnosť.  

- Väčší priestor  je venovaný učiteľovej kreativite, a má nové moţnosti. 

- Zlepší sa  vzťah učiteľ- ţiak.  

 

Konkrétne kroky v rozvoji matematických schopností  

Hlavné rysy:  

Typ A: Rozvíjanie matematických  zručností v rámci povinných hodín matematiky a v oblasti 

matematiky.  

Typ B: Rozvíjanie matematických  zručností v rámci povinnej vyučovacej hodiny, ale nie 

v oblasti matematiky.  

Typ C: Rozvíjanie matematických  zručností mimo vyučovacej hodiny na iných 

zamestnaniach.  

 

Rozvíjanie komponentov matematickej  kompetencie.  

Rozvíjanie jednotlivých komponentov sa uskutočňuje podľa matematických 

tematických okruhov. V kaţdej oblasti chceme zabezpečiť to, aby sa dosiahol rozvoj skupín 

na  rôznych vedomostných úrovniach.  

Vedomostné úrovne označujeme  v nasledujúcej tabuľke takto: 

G výrazne rýchlejšie pokročenie oproti priemeru 

Á pokrok  priemerným tempom 

L výrazne pomalšie tempo, ako je priemer 
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V skupine G a L  je väčšina detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.  

Plánovanie rozvoja matematických tematických okruhov v jednotlivých 

vedomostných úrovniach sa uskutočňuje jednotne. Je samozrejmé, ţe tieto matematické 

okruhy - oblasti sú také, na rozvoj ktorých pouţívame vyučovacie hodiny  typicky 

orientované na matematiku. Tieto oblasti je však potrebné rozvíjať, a majú sa rozvíjať  aj 

v tematických okruhoch iných vzdelávacích predmetov.  

Veľký dôraz na matematike sa kladie na vyvodzovanie matematických operácií, na 

počítanie a vyvodzovanie záveru. Mnoţstvo matematických poznatkov má význam i v iných 

predmetoch, v prírodovedných vedách, a v sociálnych vedách, geografii, historickej 

chronológii, ... Ako napr. 

- pomer, úmera, úmernosť, percentá...    

- rozvoj odhadu, merania a premeny jednotiek, časové pojmy... 

- pravdepodobnosť, štatistika... 

Je ale dôleţité si uvedomiť, ţe rozvoj týchto zručností je veľmi dlhý proces. Preto je 

potrebné plánovať  rozvíjanie týchto matematických zručností dôkladne a na dlhú dobu.  

V  kaţdom školskom  veku – a na všetkých predmetoch a na všetkých stupňoch - treba 

rozhodne venovať značnú  energiu na rozvoj a hodnotenie úsudku pravdepodobnosti, na 

rozvoj čítania s porozumením. Je však uţitočné, keď sa matematická interpretácia textov, 

ktoré sú pre rozvoj matematiky potrebné (definície, vzorce, slovné príklady) rozvíjajú na 

hodinách matematiky. V takom prostredí , kde je presnosť a jasnosť kľúčom k riešeniu 

problémov a pochopeniu situácie. Preto na vývoj tohto tematického okruhu treba vynaloţiť 

čoraz väčšiu energiu. 

Rozvoj konštruktívneho myslenia na úrovni deklarovaných cieľov sa koncipuje uţ 

veľmi dlhú dobu. Avšak aktívna činnosť je charakteristická len pre najlepšie školy. Rozvoj 

myslenia  problémového riešenia  a schopnosť riešiť typizované úlohy je veľmi dôleţitá 

úloha.  Predovšetkým je dôleţité vyvíjať také učebné materiály, ktoré nezabezpečujú rozvoj 

schopností len dobrých ţiakov, ale ponúknutím problémov sa rozvíjajú kompetencie všetkých 

ţiakov. Je veľmi dôleţité myslieť pri plánovaní aktivít na rozvoj vlastného myslenia ţiakov. 

Uţ v mladšom školskom veku  dochádza u ţiakov k intenzívnemu rozvoju  kombinatoriky 

a systematizácie. Preto je dôleţité nájsť činnosti, ktoré rozvíjajú ţiakov v týchto 

kompetenčných oblastiach. V ranom veku sa rozvíja záujem ţiakov o riešenie jednoduchých 

problémov, vo vyššom  veku sa vyţaduje zvýšená úroveň abstrakcie. Jednotlivé formy 
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myslenia, medzi nimi i deduktívneho a induktívneho úsudku, sa spontánne vyvinú , ale tento 

vývoj sa postupne spomalí. Preto je ich rozvoj v mladšom školskom veku veľmi ţiaduci.  

Ţiaduce je aj plánovanie rozvoja deduktívneho a induktívneho úsudku podľa individuálnych 

schopností ţiakov. Na dôleţitosť  včasného rozvoja deduktívneho a induktívneho úsudku 

upozorňujú  výskumy,  ktoré potvrdzujú, ţe v prípade oneskorenia začiatku ich vývoja 

zostáva úroveň vznikajúcich kompetencií dosť niţšia ako optimálna úroveň. Preto je potrebné 

rozvoj deduktívneho a induktívneho myslenia v kaţdej perióde zaškolenia kontrolovať 

a v rozvíjaní plánovite pokračovať. 

Mgr. Tariné Péter Judit 

Kapošvár 
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Juranová Mária:  

Celoslovenská súťaţ sluchovo postihnutých ţiakov v slovenskom jazyku a 

literatúre 

 

              Počas celej histórie vzdelávania sluchovo postihnutých sa viedli a neustále i vedú 

polemiky o tom, aký spôsob, metódy vyučovania a výchovy sú pre nich najlepšie.  V nich sa 

veľká pozornosť sústreďuje na čistotu artikulácie, schopnosť komunikácie, či zapojiť do 

vzdelania posunkový jazyk a akým spôsobom. V odborných kruhoch sa vedú veľké diskusie 

či je dokonalejší orálny prístup,  totálna komunikácia, či bilingválny prístup a pod. 

Ďalšia nepochybne veľká pozornosť sa venuje i typu zariadenia, v ktorých sa sluchovo 

postihnuté deti vzdelávajú. Majú sa vzdelávať v beţných školách s počujúcimi ţiakmi, alebo 

v špeciálnych školách pre sluchovo postihnutých? Dôleţitú  úlohu svojimi názormi zohrávajú 

i rodičia detí , z ktorých mnohí sú sluchovo postihnutí. 

               Z dôvodov skvalitnenia práce so sluchovo postihnutými deťmi sme pred niekoľkými 

rokmi zaloţili na ZŠI pre sluchovo postihnutých  Gejzu Slaninku – internátnej na Hrdličkovej 

ulici v Bratislave celoslovenskú súťaţ v slovenskom jazyku a matematike. Tieto súťaţe sa 

priebeţne profilovali na základe pripomienok pedagógov. Pred piatimi rokmi sme 

celoslovenskú súťaţ v matematike rozšírili na medzinárodnú. Spočiatku súťaţili medzi sebou 

len sluchovo postihnutí ţiaci vzdelávaní segregovane. V súčasnosti si merajú sily medzi sebou 

ţiaci vzdelávaní integrovane / v Nitre,  Bratislave, Leviciach, Košiciach, Trenčíne, Senci/ 

a ţiaci vzdelávaní v špeciálnych internátnych školách / v Bratislave, Levoči, Prešove, 

Lučenci, Kremnici/.  Úlohou týchto súťaţí je nielen merať si sily, ale i stretávanie a 

 zoznamovanie sa sluchovo postihnutých detí v rámci európskeho regiónu,  vzájomná 

informovanosť učiteľov, ako i prenášanie nových metodík do ţivota škôl. Súťaţné úlohy 

pripravujú študenti z Univerzity Komenského v Bratislave, pod vedením svojich pedagógov. 

V tomto čase iniciátorky súťaţe pripravili uţ jedenásty ročník celoslovenskej súťaţe 

v matematike a slovenskom jazyku  a piaty ročník medzinárodnej súťaţe v matematike. 

Úlohy zo slovenského jazyka a literatúry sú koncipované tak, aby nám ukázali nielen  

gramatickú zdatnosť sluchovo postihnutých detí,  ale ako tvorivo myslia a čítajú 

s porozumením. Na vypracovanie správnych odpovedí / zvyčajne dvadsať úloh/ majú 

vyhradený čas šesťdesiat minút. V priebehu súťaţe sú so súťaţiacimi len študenti, ktorí 
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nemôţu deťom pomáhať. Títo,  tieţ pod vedením vysokoškolského pedagóga testy 

vyhodnocujú. Vypracované testy  ešte spätne kontrolujú zúčastnení pedagógovia škôl. 

               Cieľom tohto článku je výsledkami detí upozorniť na určité skutočnosti, ktoré nás 

ako učiteľky a organizátorky trápia a rady by sme prispeli k zlepšeniu vzdelávaniu sluchovo 

postihnutých na oboch typoch škôl / beţné a špeciálne/. Veríme, ţe uvedené výsledky 

podnietia medzi odborníkmi diskusiu. 

V odbornej verejnosti sa stretávame s protichodnými názormi na školskú integráciu sluchovo 

postihnutých, predovšetkým v oblasti úrovne vedomostí. Preto je zaujímavé porovnať 

výsledky v jednotlivých úlohách. 

V gramatických úlohách majú lepšie výsledky ţiaci vzdelávaní integrovane. 

Domnievame sa, ţe je to podmienené výškou straty sluchu. Títo majú spravidla menšie straty 

sluchu, nakoľko sa dorozumievajú výlučne sluchovou cestou. 

V úlohách na rozmýšľanie dominujú naopak ţiaci vzdelávaní v internátnych 

špeciálnych školách. /Bratislava – ZŠI SP Hrdličkova, ZŠI Drotárska, ZŠI Prešov/. Na 

základe uţ spomínaných kaţdoročných seminárov vieme, ţe práve týmto úlohám venujú 

pedagógovia v špeciálnych školách pozornosť. U ţiakov v beţných školách sa učitelia nemajú 

čas týmto úlohám venovať, nakoľko sú zaneprázdnení ostatným ţiakmi a úlohy tohto typu sú 

náročné na učiteľovu písomnú prípravu. 

Pri úlohách týkajúcich sa výlučne čítania s porozumením a tvorivosti majú obe 

skupiny problémy. Sluchovo postihnuté deti vzdelávané v špeciálnych školách vedia lepšie 

dekódovať text, ale ho horšie spracúvajú /agramaticky/. Naopak, sluchovo postihnutí ţiaci 

vzdelávaní integrovane gramaticky správne odpovedajú , avšak ich odpovede sú obsahovo 

mylné, alebo text jednoducho ignorujú. 

 

1.roč 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. 

99% ŠŠ  98% ŠŠ 76% ŠŠ 69% I 84% ŠŠ 93% I 95% ŠŠ 86% ŠŠ 96% ŠŠ 

93% ŠŠ 97% ŠŠ 74%  I 61% ŠŠ 78% I 93% ŠŠ 91% I 81% I 95% I 

83% ŠŠ 95% ŠŠ 71% ŠŠ 51% ŠŠ 76% ŠŠ 83% I 88% ŠŠ 80% I 94% I 

Tabuľka 1: Analýza najlepších  výsledkov z hľadiska SP vzdelávaných integrovane  

a v špeciálnych školách. ŠŠ – žiaci zo špeciálnej školy pre sluchovo postihnutých, I – žiaci 

integrovaní v bežných školách 

 

              Nakoľko v 10. ročníku súťaţe sa rozdelili kategórie súťaţiacich podľa jednotlivých 

tried, tieto výsledky pre zloţitosť sme zatiaľ nevyhodnotili. 
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            I keď po prvé dva ročníky sa zúčastnili súťaţe  len sluchovo postihnuté deti zo 

špeciálnych škôl, z tabuľky moţno vyčítať  rovnováhu medzi jednotlivými školami. 

            Historicky najlepšie výsledky  však dosiahli  ţiaci úplne nepočujúci, vzdelávaní 

v špeciálnych školách. /Z bratislavských  ZŠI SP Hrdličkova a ZŠI SP Drotárska /. Je 

potešujúce, ţe práve títo ţiaci v súčasnosti úspešne študujú na našich univerzitách. 

             Aj keď kaţdoročne vyhodnocujeme výkony všetkých ţiakov jednotlivých škôl, 

nemôţeme jednoznačne tvrdiť, ktorí dosahujú lepšie výsledky /vzdelávaní integrovane, či 

v špeciálnych školách/ z nasledovných dôvodov: 

Súťaţí sa zúčastňujú: 

- ţiaci ľahko nedoslýchaví / je to veľká výhoda/ aţ nepočujúci 

- ţiaci , i keď patria do jednej kategórie / napr.: piaty ročník ZŠ/ vekovo sa výrazne líšia 

/ o 2 – 3 roky/ z dôvodu odkladu školskej dochádzky , či návštevy prípravnej triedy 

- ţiaci z rôzneho rodinného a sociálneho  prostredia / Deti zo sociálne lepších rodín 

majú zabezpečený odborný individuálny celodenný servis a sú zvýhodnení 

mnoţstvom finančne náročných podnetov/. 

              Na základe výmeny t.č. uţ medzinárodných skúseností medzi pedagógmi 

a psychológmi jednotlivých škôl  ako i univerzitných učiteľov svoju výraznú úlohu zohrávajú 

i pri vzdelávaní sluchovo postihnutých pedagógovia. Tí, ktorí sa neboja zmeniť starú 

metodiku zakladajúcu sa na memorovaní za tvorivý prístup, dosahujú na poli výchovy 

a vzdelávania výrazné úspechy. 

 

 

Mgr. Mária Juranová 

ZS pre sluchovo postihnutých 

Bratislava 
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Juranová Mária: 

 

                    Práca s viacnásobne postihnutým ţiakom 

 

Anotácia: V príspevku sme sa zamerali na pedagogické problémy práce s viacnásobne postihnutým žiakom. 

Konštatovali sme, že často nesprávna diagnostika ubližuje nielen dieťaťu ale aj celej rodine. 

Nastolili sme niekoľko otázok, ktoré by mali byť zodpovedané, pokiaľ chceme seriózne vzdelávať a vychovávať. 

 

Kľúčové slová: porucha správania , depresia, pedagogický proces, schopnosť , autistické prejavy. 

 

       Väčšina pedagógov vie, ţe pracovať s dieťaťom osobnostne zrelým je radosťou. Vieme, 

ako u neho funguje myslenie, pamäť, reč..... 

Inak je to však u jedinca, ktorý sa vymyká z beţného radu, v určitom  smere sa odlišuje, alebo 

má problémy v správaní, ktoré neakceptuje okolie a mnohí z nás uvaţujú o výraznej 

chorobnej odlišnosti. 

Tak to bolo i so ţiakom AB, ktorého na základe „ správnej  diagnostiky“ riaditeľka 

školy vylúčila z pravidelnej dennej dochádzky, z dôvodu ohrozovania kolektívu. 

Pedagogickej rade to dala na vedomie, pričom sa pedagógovia školy k záverom nemohli  

vyjadriť. Ţiak je t. č.  v domácom prostredí, špeciálnych  pedagógov nahrádza matka so 

základným vzdelaním. Školu navštevuje raz za dva týţdne a pedagógovia mu zadávajú 

domáce úlohy. 

  Aký ţiak to je? 

Na prvom stupni so ţiakom neboli výraznejšie problémy. Bol zaradený do triedy, 

v ktorej boli vynikajúci ţiaci, priemerní ako i mentálne retardovaní. Z týchto  dôvodov boli 

priradené k triede dve učiteľky. Z nich jedna sa ţiakovi aktívne venovala. Problémy nastali 

prechodom na druhý stupeň základnej školy. Ţiak sa stal agresívnejší, z triedy pri najmenšom 

konflikte so spoluţiakmi utekal. Aj v internáte s ním boli  problémy. Nesprchoval sa 

s kolektívom, utiekal sa do samoty, bol veľmi citliví voči maličkostiam. Jeho búrlivé 

správanie, podráţdenosť, útočnosť so sklonom vidieť všade nebezpečenstvo, malo spätný 

vplyv i na kolektív. Prejavy negatívneho správania sa stupňovali. Nakoľko sme zistili, ţe 

striedanie učiteľov robí ţiakovi problémy, i z dôvodu diagnostikovania autizmu , triedna 

učiteľka od riaditeľky školy ţiadala, aby sa mu  venovala zo strany špeciálnych pedagógov  

individuálna starostlivosť. 
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Počas nej sme zistili :    

- Ţiak je mimoriadne vnímavý na všetky podnety, ktoré sa okolo neho vyskytujú. 

- Je zameraný na svoju osobu, svoje vnútro.  Častokrát sa sám so sebou rozpráva. 

- Je veľmi zraniteľný. Po príchode z kolektívneho vyučovania, počas individuálnej 

práce zaspával. 

- Je neschopný prispôsobiť sa svojim podmienkam. 

- Dramaticky zveličuje všetky pripomienky spoluţiakov k jeho osobe. 

-  Je neschopný  podrobiť sa poţiadavkám iných. 

-  Má pocit nebezpečia  / Napr. Triednu učiteľku pri beţnej návšteve kultúrneho 

zariadenia neustále drţal za ruku/. 

- Nie je schopný v konfliktnej situácii zvládať hnev a svoju náladu. 

- Mimoriadne impulzívne koná v kaţdej i mierne konfliktnej situácii. 

- Pochopili sme, ţe dieťa takto zvýšene reaguje pri záťaţi a je rýchle zraniteľné. 

- Je mimoriadne tvorivý. 

- Citovo je naviazaný na matku avšak má veľký rešpekt pred otcom, ktorý neţije  s nimi 

v spoločnej domácnosti. 

- Výnimočne dobre kreslí, je technicky orientovaný, talentovaný v navrhovaní 

konštrukcií. 

- Má vynikajúcu pamäť. 

- Má vynikajúce zručnosti  pri práci s počítačom. 

- Je mimoriadne pracovitý, ale len pri tom , o čo prejavuje záujem. 

-  Pri chápajúcom pedagógovi sa prejavuje ako dobré dieťa s dobrým srdiečkom. 

 

Na základe týchto poznatkov sme si  určili cieľ: Zvýšiť u dieťaťa  trpezlivosť, 

vytrvalosť a sústredenie na takej úrovni, aby mohol existovať v kolektíve detí. 

Preto pri individuálnej práci sme kládli dôraz na: 

- záţitkové učenie, 

- učenie sa spoluprácou, 

- projektové vyučovanie, 

- rozvíjanie kognitívnych a efektívnych zručností dieťaťa, 

- pozitívne vnímanie. 
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Počas individuálnej práce sme sa dopustili i  chyby. Z dôvodu nedostatku priestorov 

sme pripravili na individuálne vyučovanie miestnosť v materskej škole, ktorá však ţiaka 

iritovala.  

Spočiatku nechcel chodiť do miestnosti, vyjadroval sa, ţe tam pracujú len malí ţiaci 

a hlúpi. Aj odchod z triedy zle znášal. Bol nekritický k sebe a vinil za všetko zlé spoluţiakov. 

Z toho dôvodu sa nám hneď nepodarilo dosiahnuť pozitívny kontakt. 

Ţiak spočiatku utekal z miestnosti, nechcel pracovať a jeho sústredenie na prácu trvalo 

najviac päť minút. Preto sme si stanovili presné kritériá: 

- dodrţiavať časový  a obsahový plán práce, 

- na začiatku kaţdého zamestnania sme si stanovili  presné pravidlá, ktoré sme podaním 

rúk uviedli do reality, 

- na základe dobre odvedenej práce ţiak dostal odmenu – ďalšiu hodinu mohol pracovať 

na počítači, 

- kaţdé vzdelávanie smerovalo k tomu, aby ţiak tvorivo pristupoval k úlohám a ďalej sa 

obohacoval poznatkami. 

Ako sme vyššie spomenuli, na začiatku individuálnej práce ţiak bol schopný 

spolupracovať s učiteľom maximálne päť minút. Častokrát sa stávalo, ţe na hodine / a to 

nielen v triede, ale aj na začiatku individuálnej práce zaspal a bol značne unavený/. Táto 

spolupráca sa predlţovala, aţ na koniec školského roka, ţiak dokázal pracovať  v kuse dve 

vyučovacie hodiny. Po nich však nasledovala vţdy práca s počítačom. Ţiak ju však nevnímal 

ako prácu, ale ako oddych i keď mu boli zadané presné úlohy. Vedeli sme, kedy je ţiak 

unavený. Prejavovalo sa to tak, ţe sa utiekal k lietadlám a raketovej technike. Túto jeho 

stránku sme vyuţili i na hodinách tak, ţe sme šikovne hodinu slovenského jazyka zmenili za 

hodinu dejepisu a ţiaka  usmernili napríklad na Leonarda da Vinciho aby prostredníctvom 

internetu vyhľadal jeho nápady a vízie. Táto činnosť na ţiaka mimoriadne dobre pôsobila. Bol  

uspokojený a pri ukázaní výsledkov spoluţiakom aj uznaný. Najvyššia odmena akú ţiak 

dostal bola moţnosť vytlačiť si na farebnej tlačiarni obrázok z preberajúceho sa učiva .  

 

Záver 

- Výmena skúseností špeciálnych pedagógov ktorí s dieťaťom pracovali a ich spoločný 

postup mohli byť pozitívnym stimulom k zlepšeniu správania dieťaťa. 
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- V tomto prípade bolo chybou vytrhnúť dieťa zo školy, ako i neprerokovať 

konštruktívne závery priloţených diagnóz / domnievame sa, ţe bola získaná značným 

pôsobením zo strany riaditeľky školy/ so širokýmodborným  kolektívom školy. 

- Vhodnou terapiou mohlo dieťa rýchlejšie napredovať, aby sa postupne z neho stal 

človek s riadnym pracovným zaradením. 

- Matka so ţiadnym pedagogickým a psychologickým vzdelaním nemôţe nahradiť 

v tomto prípade špeciálneho pedagóga. 

- Rodina dieťaťa v tomto prípade utrpela i finančne. Matka nemohla plne pracovať. 

- Škola mala zakomponovať program s cieľom pripraviť ţiaka na ţivot a otvoriť priestor 

na ďalšiu individuálnu prácu. 

- Je potrebné pri kaţdom takomto prípade vypracovať program s komplexnou 

zameranosťou na rozvoj osobnosti dieťaťa s multiperspektívnym riešením problémov 

a presným metodickým postupom. 

 

Mgr. Mária Juranová 

ZŠ pre sluchovo postihnutých 

Hrdličkova 17 

Bratislava 
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Andová Mária:  

 

Podmienky integrovaného vzdelávania detí so sluchovým postihnutím 

 

Integráciou zdravotne postihnutých detí a mládeţe sa medzi intaktnú populáciu sa 

zaoberá mnoho špecialistov v zahraničí, ale  aj na Slovensku. 

L. Poţár sa pokúsil pred viacerými rokmi sformulovať všeobecné podmienky integrácie detí 

so zdravotným postihnutím do beţných škôl, a to: 

- integráciu si musia ţelať rodičia týchto detí 

- dieťaťu sa musia vytvoriť podmienky na vzdelávanie 

- vzdelávanie týchto detí nesmie byť na úkor ostatných detí v triede, ale aj jeho  samého 

- integrácia by mala byť v súlade s účinným vyuţitím prostriedkov, ktoré má škola 

k dispozícii 

- dieťa sa zúčastňuje na činnosti školy spolu so svojimi spoluţiakmi 

- špeciálna príprava pedagógov na vzdelávanie detí zdravotne znevýhodnených 

Je to len časť poţiadaviek, ktoré treba dodrţať pri správnom integrovanom vzdelávaní 

všetkých detí so zdravotným znevýhodnením. Tieto poţiadavky sú aj poţiadavkami pri 

integrovanom vzdelávaní detí so sluchovým postihnutím. 

 

Postupy úspešného zaradenia detí so sluchovým postihnutím do beţných základných 

škôl 

Niektoré z týchto postupov sú všeobecné a platia pre všetky deti so sluchovým postihnutím, či 

sa vzdelávajú integrovane alebo segregovane. 

- včasná diagnostika  a vyšetrenie sluchu 

- včasné pridelenie čo najkvalitnejšieho načúvacieho aparátu 

- správne metodické vedenie rodičov pri zistení poruchy sluchu ich dieťaťa 

- intenzívna spolupráca so špeciálno-pedagogickou inštitúciou, zameranou na výchovu 

a vzdelávanie detí so sluchovým postihnutím 

- vyšetrenie mentálnej úrovne dieťaťa 

- intenzívna logopedická a surdopedická starostlivosť 

- spolupráca so špeciálnou školou, ktorá za zaoberá výchovou a vzdelávaním detí 

v predškolskom a školskom veku 
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- nájsť beţnú materskú alebo základnú školu, ktorá má uţ skúsenosti s integrovaným 

vzdelávaním detí so sluchovým postihnutím 

- pedagógov materskej a základnej školy, ktorá nemá skúsenosti s takýmto druhom 

postihnutia a vôbec vzdelávania, metodicky viesť špeciálno-pedagogickou inštitúciou 

- škola by mala spolupracovať s najbliţšou špeciálno-pedagogickou poradňou, kde majú 

špeciálneho pedagóga – surdopéda  

- zamestnať priamo na škole špeciálneho pedagóga, ktorý bude spolupracovať 

s rodičmi, pedagógmi a samotným dieťaťom priamo vo vyučovacom procese alebo 

individuálne v špecializovanej triede 

- prideliť dieťaťu s ťaţkým sluchovým postihnutím asistenta alebo tlmočníka 

posunkového jazyka, ktorý bude pracovať priamo na vyučovacích hodinách a bude 

pomocníkom beţného učiteľa 

- dať moţnosť rodičom sa zúčastňovať na vyučovacích hodinách 

- umoţniť pedagógom zúčastňovať sa na seminároch, školeniach, zameraných na 

výchovu a vzdelávanie detí so sluchovým postihnutím 

- viesť pedagógov k zvyšovaniu si kvalifikácie v oblasti špeciálnej pedagogiky 

- organizovať dni otvorených dverí na špeciálnych školách a školách, kde sa integrujú 

sluchovo postihnuté deti, vymieňať si vzájomné skúsenosti. 

- zúčastňovať sa súťaţí, športových, vedomostných aj kultúrnych, organizovaných 

beţnými aj špeciálnymi školami 

- dať moţnosť rodičom vybrať si typ školy, ktorú bude ich dieťa navštevovať, zváţiť 

všetky klady a zápory vzdelávania 

 

Podmienky školskej integrácie detí so sluchovým postihnutím v beţnej základnej 

škole 

Podmienky správnej integrácie sa týkajú viacerých oblastí: 

- makroriadenia – MŠ SR,  

- mikroriadenia - regionálnej oblasti  školstva 

- rodinných podmienok detí so sluchovým postihnutím 

- samotného dieťaťa 

- práce v triede – triedny kolektív 
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Oblasť makroriadenia školstva 

- zvýhodňovať školy, ktoré sa zaoberajú výchovou a vzdelávaním detí so sluchovým 

postihnutím / zníţiť počty detí v triedach/ 

- ekonomicky zvýhodniť tieto školy /prispievať na materiálne vybavenie/ 

- zagarantovať, aby sa takéto školy, aby sa takéto typy škôl nerušili z ekonomických 

príčin 

 

Oblasť mikroriadenia – regionálne školstvo 

- spolupráca s vedením školstva v regiónoch, vytváranie priaznivých podmienok na 

výchovu a vzdelávanie 

- umoţniť zamestnať na týchto školách školských špeciálnych pedagógov, psychológov, 

asistentov učiteľa 

- rozvinúť spoluprácu s centrami špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré budú 

pomáhať pri práci s takýmito deťmi, Zabezpečovať tlmočníkov posunkového jazyka 

alebo špeciálneho pedagóga pre školy s malým počtom sluchovo postihnutých v 

regióne 

 

Oblasť rodinná 

- dať moţnosť rodine vybrať si typ vzdelávania pre ich dieťa 

- upozorniť rodičov na klady a nedostatky integrovaného vzdelávania 

- zistiť, či je rodina schopná svojmu dieťaťu pomôcť vo výchove a vzdelávaní 

- či je  rodina vyrovnaná s poruchou svojho dieťaťa /veľké nároky alebo naopak veľmi 

ochranársky postoj k svojmu dieťaťu/ 

- či rodina je ochotná spolupracovať s odborníkmi  

- úzko spolupracuje s pedagógmi školy a odborníkmi centra  

- sú ochotní podieľať sa na vzdelávaní svojho dieťaťa /potreby dieťaťa kladú nad 

vlastné potreby/ 

 

Ak má rodič záujem o svoje dieťa a o jeho vedomostný a sociálny rast, je nutné: 

- najmenej 2– 3 hodiny denne intenzívne sa venovať svojmu dieťaťu – komunikácia 

- ak škola nezabezpečuje logopéda – zabezpečuje ho rodič 2-3 krát do týţdňa a doma 

neustále trénovať správnu výslovnosť a porozumenie 

- 2-3 krát do mesiaca konzultovať prácu so špeciálnym pedagógom a pedagógmi, ktorí 

sa venujú výchove a vzdelávaniu ich dieťaťa /výmena poznatkov zo školy a z rodiny/ 
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- rodič kontroluje svoje dieťa 

- mať rád svoje dieťa, ale neskĺznuť do roviny ľútosti a nezdravého obhajovania 

a naopak 

- vyrovnať sa s jeho poruchou – ak je to moţné, prijať ho také aké je 

- nezanedbávať rozvíjanie vzťahov v rodine, medzi súrodencami, rodičmi a rodinou 

- neviesť izolovaný ţivot od ostatných, len preto, ţe naše dieťa je v niečom iné 

- umoţniť dieťaťu stretávať sa s deťmi, ktoré majú rovnaké postihnutie 

- stretávať sa s rodinami s rovnako postihnutými deťmi, ale aj inými rodinami vo 

svojom okolí 

 

Dieťa so sluchovým postihnutím 

 Je potrebné zváţiť všetky oblasti, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní dieťaťa, a to: 

- či dieťa nemá kombinovanú poruchu – sluchovo a mentálne postihnuté alebo sluchovo 

a telesne postihnuté /v tomto prípade by bolo potrebné mať pre dieťa asistenta/ 

- či je rodina dostatočne pripravená na výchovu dieťaťa 

- aké je dieťa odolné voči námahe, či nebýva často chorľavé 

- ako sa vie sociálne integrovať do nového prostredia 

- ako nadväzuje kontakty s cudzími osobami 

- či nie je veľmi citovo naviazané na rodičov, hlavne na matku  

- či dokáţe samostatne fungovať v kolektíve 

 

Práca v škole a v triede: 

- vedenie školy by malo byť oboznámené s diagnózou dieťaťa 

- stanoviť si pravidlá vzdelávania – rodič – škola – pedagóg 

- pedagógovia, ktorí budú pracovať s dieťaťom, by mali byť oboznámení s diagnózou 

dieťaťa, postupmi práce s takýmto dieťaťom  

- v triede by nemalo byť viac ako 15-18 ţiakov z toho najviac 3 deti s poruchami sluchu 

a nekombinovať viac porúch v jednej triede 

- zabezpečiť priamo na škole špeciálnu starostlivosť 

- pripraviť spoluţiakov na spolunaţívanie v kolektíve 

- pravidelne pracovať s triednym kolektívom 

- pri prechode dieťaťa na II. stupeň vzdelávania sa skôr oboznámiť s osobnosťou 

dieťaťa a naopak 

- viesť konštruktívne dialógy s ostatnými pedagógmi a ţiakmi, ako aj rodičmi 
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Typy hodín: 

Vyučovacia hodina s jedným pedagógom 

- hodina je rozdelená viac častí – organizačne náročnejšia hodina 

- pedagóg má pripravené oporné pojmy – interaktívna tabuľa alebo dataprojektor, 

magnetická tabuľa 

- vysvetlenie oporných pojmov 

- samostatná práca integrovaných detí 

- spoločná práca intaktných detí s pedagógom 

- samostatná práca  intaktných detí 

- skupinová práca integrovaných detí 

- spoločná práca všetkých – vizuálne cvičenia 

- cvičenie pre deti nadané a rýchlo pracujúce 

- jednoduchšie cvičenia pre ostatné deti  

- utvrdzovanie učiva 

 

Kooperatívna hodina – pedagóg predmetár – špeciálny pedagóg –asistent učiteľa 

- kmeňový pedagóg vysvetlí učivo pre všetky deti 

- špeciálny pedagóg má pripravené pomôcky na vysvetlenie a objasnenie neznámych 

základných pojmov – pracuje s dieťaťom samostatne 

- podľa potreby sa špeciálny pedagóg venuje deťom so sluchovým postihnutím 

- písanie diktátov v oddelenej miestnosti diktovaný a daktilovaný 

- pred písaním vysvetliť neznáme pojmy 

- spoločná práca všetkých detí na vypracovávaní cvičení – pomoc špeciálneho pedagóga 

priamo na hodine 

 

Hodina s tlmočníkom posunkového jazyka  

- vysvetľovanie učiva orálnym spôsobom za pomoci pomôcok vizuálnych 

- tlmočník posunkového jazyka tlmočí hovorené výkladové slovo posunkami 

- cez posunky sú zadávané aj poţiadavky učiteľa 

- odpoveď je pretlmočená tlmočníkom 

- aj dieťa sa snaţí odpovedať pomocou posunkov aj hovoreným slovom 

- preverenie získaných vedomostí pomocou posunkového jazyka aj hovoreného slova 
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Pri integrovanej výchove a vzdelávaní nesmieme zabúdať, ţe dieťa je sluchovo postihnuté, 

počuje zvuky, ale nerozumie hovorenému slovu. Je nutné dodrţiavať zásady práce so 

sluchovo postihnutými. Vyuţívať všetky formy a metódy práce, aby sme dosiahli poţadovanú 

úroveň vzdelania a výchovy takýchto deti. Vo vyučovacom procese je potrebné veľa zmeniť 

v organizácii hodiny, ale všetko vynaloţené úsilie sa rodičom aj pedagógom vráti formou 

úspešného zaradenia detí do spoločnosti. 

Mgr. Mária Andová – špeciálny pedagóg 

ZŠ sv. Marka v Nitre 

CŠPP Effeta v Nitre 
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Minárová Oľga: 

Štátny vzdelávací program v podmienkach škôl pre sluchovo postihnutých 

ţiakov 
 

Kľúčové slová: sluchovo postihnuté dieťa, matematika, štátny vzdelávací program,  obsah učiva matematiky, 

ciele vyučovania matematiky.  

 

Abstrakt: V príspevku sa píše o zmenách vo vyučovaní matematiky, o redukcii počtu hodín matematiky  v 

učebných plánoch, o zmene obsahu učiva v  matematike, o zmene v cieľoch vyučovania matematiky . 

 

 

Uţ dvadsať rokov sa u nás hovorilo o potrebe reformy školstva, o potrebe zmeny 

cieľov, obsahu ale i  samotného procesu výchovy a vzdelávania, písali sa nové návrhy, nové 

koncepcie,  ale v samotných školách sa toho menilo vţdy veľmi málo. 

 

     K prvej výraznejšej zmene v školstve dochádza  v súčasnosti. Postoje nás učiteľov 

k tejto zmene sú rôzne. Niektorí to povaţujú za unáhlené, nedomyslené, neodskúšané 

v praxi... a majú pocit, ţe sa s tým malo ešte počkať. Iní to povaţujú moţno tieţ za 

nedomyslené, neodskúšané v praxi... ale sú radi, ţe k nejakej zmene došlo  a veria, ţe sa to 

dorieši. V kaţdom prípade ide o zmeny, ktoré prinášajú istý posun tak v cieľoch vzdelávania, 

ako i obsahu a procese učenia a tieţ prinášajú istú mieru slobody školám v rozhodovaní sa pri 

takých otázkach:  Čo chceme naučiť svojich ţiakov? Ako ich chceme učiť? Aké podmienky 

sme schopní pre ich vzdelávanie ponúknuť? Aký profil majú mať naši absolventi?  

 

 Zatiaľ si uvedomujeme výrazné zmeny v rámcových učebných plánoch, zmeny 

v obsahu a usporiadaní učiva.  Menej si uvedomujeme dopad týchto zmien na proces 

vyučovania. Priblíţme si to cez matematiku: V učebnom pláne bolo doposiaľ na vyučovanie 

matematiky určených v kaţdom ročníku 5 hodín, ktoré sme mali moţnosť posilniť na 6 hodín 

za 10 rokov to bolo minimálne 48 hodín matematiky, premeniac úplne na drobné deti mali 

mať minimálne 1 584 hodín matematiky.  V povinných hodinách rámcového učebného plánu 

sa na matematiku vyčleňuje v kaţdom ročníku 3 – 4 hodiny matematiky, sumárne za 10 rokov 

37 hodín matematiky 1 223 hodín matematiky.  
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Učebné plány:  

  Počty hodín v jednotlivých ročníkoch 
suma susu 

1. Stupeň 
suma 

2. stupeň 

Ročník Pr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.   

Pôvodné 4 4 5 5 5 23 5 5 4 5 5 24 47 

Nové 4 4 4 3 3 18 3,5 4 3,5 4 4 19 37 

              

 

Obsah učiva:  

 

Prirodzené čísla 

 

Porovnanie, usporiadanie, číselná os, zaokrúhlenie, 

Súčet, rozdiel, súčin, podiel, 

Poradie výkonov, odhady, kontrola výpočtu, pamäťové 

i písomné počítanie, slovné úlohy 

Desatinné čísla 

Porovnanie, usporiadanie, číselná os, zaokrúhlenie, 

Súčet, rozdiel, súčin, podiel, 

Poradie výkonov, odhady, kontrola výpočtu, pamäťové 

i písomné počítanie, slovné úlohy, násobenie a delenie 10, 

100, 1 000, periodičnosť podielu 

Racionálne čísla 

Zlomok, zlomok – desatinné číslo,  znázornenie zlomku, 

krátenie, rozširovanie, porovnávanie, súčet, rozdiel, súčin, 

podiel, súčin, podiel – zlomku a prirodzeného čísla, 

zmiešané čísla, súčet, rozdiel, súčin, podiel 

Celé čísla 

Kladné a záporné čísla, usporiadanie, zobrazenie, sčitovanie, 

odčitovanie, násobenie a delenie len záporného kladným, 

násobenie a delenie 

Percentá 

Percento, základ, počet percent, promile, zlomky – percentá 

– desatinné čísla, znázorňovanie diagramom, jednoduché 

úrokovanie, úrokovanie, slovné úlohy 

Pomer, úměrnost 
Pomer, rozdeľovanie v danom pomere, zmena v danom 

pomere, úmernosť, trojčlenka, grafické znázornenie 

Mocniny a odmocniny 

Mocniny a odmocniny, druhé, tretie i vyššie, mocniny čísla 

10, , predstavy o maličkých a veľkých číslach cez mocniny, 

operácie s mocninami, veľké čísla v zápise s mocninami  
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Premenné, výrazy 

Výrazy s premennými, operácie s výrazmi, súčet, rozdiel, 

násobenie a delenie číslom, vzorce pri výrazoch, lineárne 

výrazy, lineárne lomené výrazy, ich sčítanie, odčítanie, 

násobenie, delenie, vyjadrenie neznámej zo vzorca 

Lineárne rovnice, 

nerovnice a sústavy 

Lineárne rovnice, nerovnice, sústavy, riešenie rovníc aj so 

zlomkami a neznámou v menovateli, slovné úlohy cez 

riešenie rovníc 

Podľa obsahu učiva je jasné, ţe došlo k istej redukcii učiva. 

Poţiadavky na zručnosti a poznatky detí.  

 

Tematický celok 

 

 

Pôvodný obsah 

 

Nový obsah 

Prirodzené čísla,  

Desatinné čísla 

Dôraz sme kládli na písomné 

algoritmické počítanie: 

algoritmus sčítania čísel, 

odčítania čísel, ... písomné 

delenie dvojciferným číslom, 

najlepšie bez zdĺhavého 

podpisovania, ... vyhýbať sa 

počítaniu s kalkulačkou  

Dôraz sa podľa môjho 

ponímanie kladie na 

zjednodušovanie výpočtov aj 

pouţívaním kalkulačky, 

časove náročné  výpočty 

robiť zásadne cez 

kalkulačky, vedieť si to 

odhadnúť, skontrolovať, ... 

Racionálne čísla 

Dôraz sme kládli na písomné 

algoritmické počítanie: 

algoritmus sčítania zlomkov, 

zmiešaných čísel, 

racionálnych čísel, ... 

Dôraz sa podľa môjho 

ponímanie kladie dôsledné 

vytvorenie predstavy 

zlomku, na zjednodušovanie 

výpočtov, naučiť ţiakov 

prevádzať zlomky na 

desatinné čísla a počítať 

kalkulačkou,  ...  

Lineárne rovnice, 

nerovnice a sústavy 

Dôraz sme kládli na  

algoritmické riešenie  rovníc, 

nerovníc, sústav rovníc a  

slovné úlohy sa mali riešiť 

hlavne cez riešenie rovníc 

Lineárne rovnice a aj slovné 

úlohy sa riešia formou 

tipovania a overovania 

tipovania – aţ do ôsmeho 

ročníka  



57 

 

 

Zmena v poţiadavkách na ţiaka umoţňuje učiteľovi v oveľa väčšej miere vyuţiť 

hravosť, súťaţivosť a snahu správneho tipovania, objavovania správnych výsledkov, 

správnych postupov a zovšeobecnení poznatkov...  Prístupov, ktoré dovolia deťom sa aj 

mýliť, zaţívať na hodinách matematiky oveľa častejšie radosti z objavenia niečoho nového...  

tento nový prístup by mohol zmeniť aj postoj k matematike – nemusí uţ byť strašiakom...    

 

RNDr. Oľga Minárová 

ZŠ pre sluchovo postihnutých 

Hrdličkova 17 

Bratislava 
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